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 (.رشاعلااملناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّوِحيد، املستوى ) العنوان:

ِتاااراا لِمِنااِهِج الدِّراِسايَّة ك املِمَعاة العر يَّاة  نُبَذٌة ُمختَصرة: ِِ ْا يَّاُة تَاِذاِذًباا  ِِ تُعَتبَاُر هذه املااََّّ  الِعم
ْهي ُمَقسٌَِّة عمى ِب،  َُوجََّذِة لِمطُّّلا

ِن هذه املاََّّ  ما ََيَتصُّ  السُّعوََّّة امل ِِ ِْمن ِض اٍت،  ِعدَّ  ُمسَتًو
ٌة إىل اثَنيت عشر  ) َِ ْهي ُمقسَّ َِّنَ 12ِ ِدراَسِة ِعِمِم التَّوحيد،  ْقد تض  عاِشاروى الاملستَ  ( ُمِستوى، 

اهلل  ح ظاا  -فضاايمة الشاايحل باااو  اان فااونا  ال ااونا  منذااا َشاارحاا مااوِجكاا ِلعتاااب التَّوِحيااِد مل لِِّ اا   
ْاأل واب ما ًمي -تعاىل  َل عمي  من املساِئل  َِ ْإ َّ ِمن أهمِّ ما اشت  ، 
يع الرُُّسلِ  ، َياُ  َمِعىن اإلسّلمِ   -1  .ْأنَّ  ًَُِّن َجَِ
 .ةْالسُّنَّ  تابِ أَِّلَِّتذا ِمن العِ  ْذِِكرُ   اإلسّلِميَِّة،ُأبوُل الَعقيَد ِ  ياُ    -2
ْحدانِيَّة اهلِل تعاىل  -3 ْ  ِساواِه، معباََّ ْاسِتحقاق  لِ   َراِهنُي   اخلما ِ   ُرهاا ِ ْ  ،ُُبهاا  الِ طار ِ ك  َّ

 وظٍ ِْغنااااه عااان كااالِّ  مُااا ،اإلهلااايِّ  العِاااالِ ْ  ،نِّ وِ  ُرهاااا  اتِّسااااظ النِّظاااام الَعاااْ  ،ْاإل ااادا ِ 
 .كلِّ  موٍظ إلي   ْفَاِقرِ 

ا شاِمَمٌة  ، ِ باََّ العِ  ِ  اهللِ  هو إفراَُّ  املطموبَ  يدَ التَّوحِ أ َّ  يا ُ  َ   -4 اُع  عميا  ومُ ُقاًاَ  ما علِّ لِ ْأَّنَّ َِ اجملت
ْأِّلِقِ . ُْسموِكِ     ِ ِِ ُْحع  املسِمم ك عقيَدتِِ  

ْااِاَعاا أهاالِ  جُ ذَ ناِ َماا  -5 اانَّة   رَ َعاانِ أْ أَ هااا،  رَ الاارََُّّّ عمااى َماان أنَعااْ  ، ِ ِْباا اتِ  اهللِ  ة ك أمسااا ِ السُّ
 نذا.شيئاا مِ 
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 مقدمة
اا نااايِّ بِ نَ  ،ْاملرساامني يااا األنبِ  فِ أشاارَ  عمااى ّلمْالسَّاا ّل ْالاَّاا ،العاااملني بِّ رَ  هللِ  احلِاادُ  َِّ  ْعمااى دٍ حم

    عد اأما  .أَجعني  ْبحبِ   آلِ 
َْجاا هااو ْتعاااىل ساابحان  اهللِ  توحياادَ  فاا  َّ   فااّل ،األعِااالِ  اِيااعِ  األسااا ُ  ْهااو بااات،الواجِ  بُ أ

ِِ  ك جنا َ  ال نياالدُّ  ك  عاََّ سَ  ال ّلحَ بَ  ال  ،ْنَ َُّ  لٍ َِ عَ  يَّ أَ  اهللُ  لُ بَ قِ ًاَ   .   ِ  إالا   رَ اآل
 .يدوحِ التَّ   ماََّّ  ًسرِ دِ تَ  عمىة اااليات يَ وعِ ب تَ عتَ مَ  حرص ل  يقاا حتقِ  ذلك ةيَّ  أهِ  ْإمياناا 
ُِ يد لِ وحِ ر التَّ رَّ قَ مُ  ْهذا  يحل  بااو  ان فاونا   الشَّا ِ وحيد مل لِّ كتاب التَّ   نَِّ ضَ تَ ًاَ  رستوى العاشِ م
 .- ح ظ  اهلل -ال ونا  
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 الباب األول
 ةيدَ ق  ول العَ صُ معنى اإلسالم وأُ 

   من ال اول اآلتية ًْتعوَّ 
ْل  اإلميا   اهلل.  ال ال األ

 ال ال الثان  اإلميا   املّلئعة.
َّ ال ال الثالث  اإلميا   العتب السَّ   ة.ِا

 سل.ال ال الرا ع  اإلميا   الرُّ 
 ميا   اليوم اآلِر.ال ال اخلامس  اإل

ْشَ دَ ال ال الساَّ   اإلميا   القَ   ه.رِّ ر ِريه 
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 لاألو   صلالفَ 
 ل  سُ يع الر  م  جَ  ينُ ه د  وأن   نى اإلسالم  ع  مَ  يانُ بَ 

 :ى اإلسالم  نَ ع  مَ 
ا  ِماا َ ْالاُبَ  ،ةاَعالا   الطا  يااَُّ ْاالنقِ  ،يدوحِ التَّ  ِ  هللِ  ّلمُ سِ تِ سِ هو االِ  اإلسّلمُ  ْهاو  ْأهمِا كِ رِ ن الشِّ  ،

اايااا  عماايذِ األنبِ  َجيااعِ  ًاانُ َِّ  تعاااىل    اهللِ باااََّ عناااه عِ مَ  اإلسااّلمَ  أل َّ  م؛ذُ عُ رائِ ت َشااَ اامَ ْإ  اِتاَ  ،ّلمم السَّ
 ىت نت مت زت ُّ   - ّلمعميا  السَّا - . قاال اهلل تعااىل عان ناوحٍ  ِ بِ حبَسا تٍ ِقاَْ    ك كالِّ عَ رَ مبا شَ 

 [.72  ]ًونس َّ يت
 [.131  ]البقر  َّني مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن ُّ   - ّلمعمي  السَّ  -ْقال 

 ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّ   - ّلمعمياا  السَّاا -ْقااال عاان موسااى 

 [.84  ]ًونس َّري ٰى
 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ ي املسااي   وارِ ْقااال عاان َحاا

 [.111  ]املائد  َّهت مت
َِ ْقااااال فِاااا ]املائااااد    َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث ُّ ن األنبيااااا   م ِماااان تقاااادَّ ي

44.] 
 هي مي هن من مل مك لك  هش مش ُّ ا ، قاااال تعااااىل عااان  مقااايس  ِيِ مَ ُسااا ًااانُ ْهاااو َِّ 

 .[44 ]النِل ََّّـ
اااا ه،ْحاااادَ  هللِ  ّلمَ ِسااااتِ ن االسِ َِّ َضاااافاإلسااااّلم ًتَ  َِ ْل ااااريِ مَ ِسااااتَ ن اسِ ف َْمااااِر ِشاااامُ ه كااااا  م لاااا   ن مل كاا، 

ْاملِساااملشاارِ ْ اا، ُبِ عِ تَ ِساام لاا  كااا  مُ مِ ِسااتَ سِ ًَ  ْاالسِ رٌ منذِااا كااافِ   عاان اإلسااّلم كاالا عُب تَ ك    ّلم لااِسااتِ . 
ْحاادَ تَاان عباََّ َِّ َضااتَ ه ًاَ ْحاادَ  ْحاادَ تَااْطاعَ  ،ه     -ه غااريَ  ل اهللُ بَااقِ ًاان اإلسااّلم الااذي ال ًاَ فذااذا َِّ  -ه   

]آل     َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ كِاااااااااا قاااااااااال تعااااااااااىل  
 [.85  عِرا 

اا ِا رَ ماا أَما علِ  ِ  ِ  تٍ قِ َْ  طا  ك كلِّ ْذلك إمنا ًعو   أ  ًُ  ِا َّْ َماأَ    ك ذلاك الوقات، فم  لِ ر ك أ
ا رِ ِما حاني األَ نِي مَاعِ ن ال ِ ِما ة كاا  كالا بَاعِ قبال العَ تِ ياا  اسِ رنا ثانِ مَ  ، مث أَ رَ خِ الاَّ  قبالِ تِ األمر  اسِ  ِِ ّلا َّا
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 ك اإلسّلم.
ْالعِ ًن هو الطا فالدِّ  ْإمنا تاَ نِي مَ عِ   ل  ك ال ِ باََّ اعة  ي، مِّ ة املَااذَ جِ ْهو ِْ  لِ عِ ال ِ  رِ وَ    عض بُ وَّ ناَ ، 

اااَعاااوَّ ناَ إ  تاَ ل ْ ُسااافعاااذلك الرُّ  ْالوِ عَ رِ ت الشِّ ْاملنذااااا  ْاملنَساااَذاااجِ ة  ع أ  ًعاااو  ذلاااك ال مينَااا ك فااا  َّ ة 
  حي جي يه ىه ُّ ْقااد قااال لنااا   .(1) دالواِحاا سااولِ ة الرَّ ًعَ رِ كِااا مل مينااع ك َشااداا،  ْاِحاا ًنُ الاادِّ 

  نئ مئ زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت  رت  يب ىب  نب مب  زب رب يئ  ىئ

 [.137 - 136  ]البقر  َّمم  ام يل ىل مليك ىك مكلك اك يق  ىق يف ىف
ااا هباذا كماااناااآمَ  ناا أ  نقااولَ رَ مَ فأَ  َِ حناان لا  مساامِو . ف ااسااالَ   رِ ِتا َ مَ ن  اَ    َِّ مبااا  را ِقاا، فمام ًُ د ة حم

ال مُ سمِ جا     مل ًعن مُ  ْإ  نَ ناا،  ل ًعاو  كاافِ مِ  ِ ِاا  ة ثَاعِ    عاد  ِ ألنَّا ؛نٌ مِ  ِ أْ ُما مٌ مِ ِسا  مُ م أنَّاَعاراا 
 َِّ ْاتِّ بار اإلسّلم هو اإلميا   ِ  د حم ْمَ    ًْتَّ ن  ِ ن مل ً مِ باع ،    م أنَّ عَ ْإ  نَ  مٍ بع  فميس مبسمِ   

َّ األًَّااا  السَّاا َجيااعَ  أل َّ   ماان األنبيااا ؛ًاان ناا ي عمااى َِّ  اا ًنِ  اادِ ُنِسااَخت ة ِا َِّ ْهااو ِااا  د حم  ،
ا ًنِ َِّ  ع غريَ بِ تَّ ني، فالذي ًاَ يِّ بِ النَّ  َِّ اا قاد انتَ ًنااا مَ ع َِّ بِاتَّ إمناا ًاَ  د حم اذاى العَ نساِو  ا . قاال تعااىل   لُ َِ
 رت يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 [.32 - 31  ]آل عِرا  َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت متزت
ْالتَّ ن التَّ ا قة مِ ن األًَّا  السا مِ   ٌ يِ شَ  مَ مِ ْهذا إذا سَ  ْالتَّ  يري  ال جيون  نسوخٌ مَ حًرف فذو بدًل 

 ه اإلسّلم. ما أقرَّ من  إالا   ٍ يِ شَ ل  ِ َِ العَ 
ىن عمياا  َجياااع ِباا  هااي األسااا  الااذي تاُ ياادَ قِ العَ ف  ةٍ ًعَ رِ َْشاا  ٍ ن عقياادَ   ِمااوَّ َعااتَ ًاَ  اإلسااّلمِ  ًاانُ َِّ 

ْالتَّ ااارُّ ْالتَّ  األعِااالِ  ْالشَّاادِ ِباان العَ ر ِماادُ ِااارات الاايت تَ اااوُّ فات  عَ ،  ري عمياا  ِسااة هااي املاانذج الااذي ًَ ًر
ْا دُ بِ العَ  ألجل أ  تعو  العَ ارُّ لتَّ ك تمك األعِال  َِ   َسايادَ قِ فات.  ِْفا دَّ  ُا ة المي   ِ أ  تعاو  عماى 

ألجلِ ن الشِّ مِ  يةا ب ِالِ تُ ْنكلت    العُ  ،لسُ ت    الرُّ ما جا َ   دَّ  ُا يِاا المِ َسا جُ املانذَ  أ  ًعاو َ  رك، 
ْف ِ    .دَ ن البِ ياا مِ ه ِالِ عباَِّ لِ    اهللُ عَ رَ ما شَ  أ  ًعو  عمى 

ًْاَ إمياناا جانِ     اإلنسا ُ ن مِ  ِ ًاُ فالعقيد  هي ما  ًْاَ بَ مِ د عمي  قاَ قِ عِ ماا،    .ن سِ   ِ رارَ ن  ك قَ قَّ ياَ تاَ   

                                           
ة )ص ( 1)  ( لشيحل اإلسّلم مع شرحذا لمشَّيحل فاو  ن مذدي.322التدمًر
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 ة:ن  ن الكتاب والس  ها م  ت  ل  ر أد  ك  ة وذ  قيدَ العَ  صولُ أُ 
حتقَّ دَ جِ  إذا ُْ إالا   ا اِ ال تَ  ةا تَّ سِ  ْأركا ٍ  ْعقيد  اإلسّلم تُبىن عمى أبولِ   ت قَ ت 

ااْاليَاا ،م ُسااْرُ  ،باا ْكتُ  ،عتاا ئِ ْمّل ،ْهااي اإلميااا   اااهللِ  ِِ َْشاار ِااريِ دَ الَقااْاإلميااا   ِ  ،روم اآل ه، رِّ ه 
اااا ْهااااذه األركااااا  َّلَّ  ْالسا  جم يل ىل مل  ُّ ا العتاااااب ف ااااي قولاااا  تعاااااىل  ة. أمااااانَّ عميذااااا العتاااااب 

 َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 [.177]البقر   
 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّ ْقولاااااااااااااا  تعاااااااااااااااىل  

 [.285]البقر    َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني
 [.49  ]القِر َّ مئ هي مي خي حي ُّ ْقال تعاىل  

ن ر ِمادَ ْالَقا ضاا َ القَ  أل َّ  ؛رِ دَ ْالقَ  ضا ِ القَ  ِ  م اإلميا َ تمكِ سِ ْرسم  ًَ ْمّلئعت   اهلل  اإلميا َ  كِا أ َّ     
ْ اااا اهللِ  أفعاااالِ  ْرُ بَاااتُ ت  ااا  كُ ا أِاااُبَ تعااااىل،   اهللِ  ِااا نَ مِ  ِ أ  تُاااا اإلمياااا  "   ُّ ْقاااد قاااال النَّااا -  مَ ُسااا  

ْكتُ تِ عَ ّلئِ ْمَ  ْرُ بِ    ْالياومِ مِ ُسا   ا    ِِ ْتُااآل ادَ الَقان  ِ  مِ ر  َِ ا .(1) ه"رِّ َْشا هِ ريِ ر  َِ ن هاذه ئاا ِمايِ د َشاَحان جَ ف
ًْعتَ ن  ِ مِ  ِ مل ًاُ  األركا ِ  ْالشَّا  كما يادَ قِ ألَّنا أباول العَ  ؛رٌ ده فذو كافِ قِ    جاوَّ وُ   ِ د إالا وَجاال ًُ  ي ُ ذاا، 

   أ  ال إلا  إالا   فذاي سساة  شاذاََّ رَ اهِ ا األركاا  الظااْأماا ،ةنَاْهذه هي األركا  الباطِ  . َجيع أركانِ 
ِا  ْأ َّ  ،اهلل ْإقام الااا داا رسولُ حم ْحاجا مَ م رَ وِ كاا ، َْباْإًتاا  الكَّ  ،ّل اهلل،  ن احلارام َما تِ ِياالباَ  ضاا ، 
َِّ ْهذه تُ  ،لي  سبيّلا طا  إاستَ  َِّ س ْتس  من . دَّ اإلميا ، ْكّلها ال ُ ى تمك أركا  ى أركا  اإلسّلم، 

 تعالى: بالل   اإليمانُ 
 اهللَ  م  اأ َّ قااَّ اااانِ تْهاو االعِ  - باولِ األُ  لُ ِباْهو أَ  -ل هو اإلميا   اهلل تعاىل فاألبل األْا 

ْأنَّ يعُ مِ ْمَ   ٍ يِ شَ  كلِّ   بُّ تعاىل هو رَ  ْحدَ   اخلالِ  ،  ْأنَّا ِ مِّاكُ    ِ وِ مَعار لِ  ِّ ه، املادَ      ُّ حِ تَ ِسا  هاو الاذي ًَ . 
ْأ َّ  ًكَ رِ شَ ه ال دَ حِ َْ َ  باََّ العِ   خل ُّ  ة، قاال تعااىل مَا   اطِ تُاباََّ ْعِ  ،لٌ واه فذاو  اِطاِسا وٍَّ بُاعِ مَ  لَّ ُكا  ل . 

 [.6  ]احلج َّ  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

                                           
ْاه مسمم ك بحيح .( 1)  ر
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 صٍ ِقاااناَ  عااان كااالِّ  هٌ كَّ نَاااا. لااا  األمساااا  احلساااىن، مُ اااااّللِ  عاااوتِ ْنُ  ِاااالِ العَ   اتِ ِاااا ِ  فٌ ِااااتَّ   مُ ْأنَّااا
َِّ ، ال ًُ بٍ ِيااْعَ  ال ًُ ساا َْْ اه  ِااأْ مسااا ،  اا  ن َساا فَ َبااَْْ  ، ن َساا اا  ى  مبااا مسَّااف إالا وَبااى   اا     َباا  

َِّ رسولُ   .د   حم

 :بالل   له اإليمانُ مَ ش  ما يَ 
 ة ّلثَ   الثَّ أنواعِ  ِ  يدَ وحِ  اهلل التَّ  ل اإلميا ُ َِ شِ ًَ 

ْهاااو توحِ يَّااا و ِ الرُّ  يااادُ وحِ تَ  - ْالااارا ِمااا    سااابحانأفعالِااا ِ  اهللِ  يااادُ ة   ْاإلحياااا ِ ن اخلمااا   ْاإلماتاااة  نظ 
 ري.د ِ ْالتَّ 

ْهو تَ توحيد األلُ  - ة  اثَ ْاالساتِ  عا ِ  او  هباا إليا ، كالادُّ رَّ قَ تاَ الايت ًاَ  باَِّ العِ   أفعالِ  يد اهللِ وحِ وهية  
ْالاااذَّ عاذَ ْاالساااتِ  ْالنَّااا   ْالرَّ     ْاخلاااوف  ْالتَّ ذر  اااجاااا   ْالرَّ وكُّ ْالرَّ بَاااغِ ل  ْالاَّاااهبَاااة  ْالاَّاااكَّ ْال ّل ِ ة،  وم كاااا  
 اعات.ر الطا ْسائِ  ْاحلجِّ 
ْالاِّاا - ْهااو إثباااتُ توحيااد األمسااا   ن األمسااا    ِماا  لاا  رسااولُ   أْ أثبتَاالن ِساا   اهللُ مااا أثبتَاا  ات  
ْتاَ ْالاِّاا اا  ُ ًُذااكِ نِ  ات،  ِا . كِااا ساايأ  بِ ِيااْالعَ  قصِ ن الاانَّ   ِماا  عناا  رسااولُ َهااكَّ أْ ناَ  ،  عناا ن َساا هَ كَّ ا نَاااع

 اهلل. ّلا إ  شا اَّ  َ مُ 

 :األسئ َلة
ْكياف ميِعاًان َجياع األنبِ   َِّ ة عماى أنَّالَّ ر األَِّ اذكُ  ،؟ ما معىن اإلسّلمِ   1  ن ذلاك ماع ياا ، 

 ؟ عِ رائِ َّ الشَّ دُّ عَ تاَ 
َِّ ثَ عِ ة  عد  ِ قَ سا ِ  ةٍ ًعَ رِ عمى شَ  يَ قِ ن  َ مَ  مُ عِ   ما حُ 2  ْاسِ  د ة حم  ِا تقول.لِ  لا دِ تَ ؟ 
ْالشَّ 3  عَ   ما ال رظ  ني العقيد   ْمىت ًعو  كلا  ةًر  ؟ يحاا حِ يِاا بَ مِ منذِا سَ  ؟ 
ْاذكر يدَ ف العقِ   عرِّ 4  ن العتااب الا هلذه األركاا  ِمادِ ستَ إَجاالا مُ    اإلسّلمِ عقيدَ  أركا َ  ، 

ْما حُ نَّ ْالسُّ   ؟ ملاذا ،؟ ن هذه األركا د شيئاا مِ حَ ن جَ مَ  مَ عِ ة. 
  اهلل؟ ل اإلميا ُ َِ ْماذا ًشِ  ،؟ ما تقول ليل عمىْما الدَّ  ،؟   ما معىن اإلميا   اهلل تعاىل5 



9 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 انيالث   لص  الفَ 
 ة  كَ الئ  المَ ب   اإليمانُ 

َِ ِمااا  ٌ ِماااَِ  ةُ املّلئَعااا ، بِ ِيااان عاااامل ال َ  هاااو. فذااام ِمااام إالا ُذاااُِ مَ عِ ال ًاَ  هللِ  بااااٌَّ ْعِ  ،تعااااىل اهللِ   ِ ِمااان 
 زي ري ٰى ين ُّ اىل  ة، قااال تعااسااالَ ة مبعااىن الرِّ لوَكاان األَ ول ِمااُسااك مبعااىن رَ مَااعااة َجااع مَ ْاملّلئِ 

 َّ مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي

 [.1  ]فاطر
 ة.عَ املّلئِ   ًعين ،[1  ]املرسّلت َّ مك لك  ُّ ْقال تعاىل  
 [.75]احلج   َّمت زت رت يب ىب نب مب ُّ ْقال تعاىل  

ْأعطاااهُ   ورِ ن النَّااِمااا م اهللُ ُذااقَ ْقااد ِمَ  حبياااث  لِ عُّ َشااعمااى التَّ   َ رَ دِ م الُقاااكِااا ك باااحي  مساامم، 
ُِ  رِ وَ ذم ك الاُّاتَ ًَااؤِ ا  ال ًساتطيعو  رُ النا  أل َّ  ؛رِ شَ البَ   ِ ورَ ا  ك بُ و  إىل النا ًأتُ  قاوا عميذاا. مِ الايت 
ْا إىل إ اراهيم بَ املناِسا  ِ ورَ الاُّا ِ  رِ َشابو  إىل الَ أتُ ًَاَجعَمذام اهلل تعااىل أ   ن رمحةِ ِِ فَ  ة حلااهلم كِاا جاا 
اال ًااأ  إىل النَّااك بااور  أضااياف. ْ  - ّلمعمياا  السَّاا - ه رَ مل ًَااا ،إنسااا ٍ  ك بااور ِ    ِّ كااا  جًُب
  كِا ك احلدًث.نِي تاَ رَّ  مَ ة إالا يَّ   املمعِ تِ ورَ ك بُ    ُّ النَّ 

 ة:كَ الئ  المَ ب   ة اإليمان  ي  ف  ي  كَ 
ْأَّنَّ هِ وَِّ جُ وُ  ِ  ً ُ ادِ هو التَّ   هبم اإلميا ُ  َِ  باٌَّ م عِ م،  ْتاَ تِ باََّ عِ م لِ ذُ قَ مَ هلل  َِ  هِ رِ اِماأْ  ياذِ  ِ نِ     ، ِقامِ ك 

ْأبااانافِ ذِ  أْباااافِ  ً ُ اااادِ ْالتَّ  ْأعِااااهلم الااايت ًقوماااو  هباااا  اااام  ااارُ ِكاااذِ  ََّ رَ ا َْ ذم  ْالسُّ . ةِ نَّ ه ك العتااااب 
َْشاذِ   ضامِ  ْاإلقارارُ  اذِ فِ رَ م  ِِ ْمانذم املقرَّ شِ رِ ة الَعانذم محمَام، ف ْمانذم املوكَّ ،  ْإعااداَّ  ةِ ماو   اانَّا او ، 

ْمنذم املو رامة ألهمِ العَ  ْهم الكَّ مو   النا كَّ ذا،  َِ  انِ ار  ْمانذم املوكَّ نَّ َذاة جَ نَ كَ ية ْ  اين آَّم  ماو  حب ا ِ م، 
ْكتا َ   ِ ِ اااْحِ  ْمااانذم املوكَّ تِ أعِااااهلم  ْاألجِ َ اااطِ النُّ   ِ أِ َشاااماااو   ِ ذاااا،  ْمااانذم املوكَّ نَّاااة  ماااو  ة ك األرحاااام، 
ْاح عناااد الوَ  ضِ بِ َقااا ِ  ْمااانذم املوكَّ األر َِّ  ِّاااعااان رَ  هِ ُبِِ ع ك قَااااوَضااات حاااني ًُ امليِّااا  الِ ُساااماااو   ِ فاااا ،    ًنِااا  

ْمن  املوكَّ يِّ بِ ْنَ  ْمانذم املوكَّ لِ سُ مرُّ ل  ي ِ مِ بِ ْتاَ  يِ حِ الوَ مو   ِ  ،  إىل غاري  بااتِ ْالنَّ ْالسَّاحاب ًااح ماو   الرِّ ، 
ا ماع عبااَّ م هللِ  اهللِ  رِ مِ أَ ن أعِاهلم الايت ًقوماو  هباا  ِاذلك مِ  َِ ْتَ ذم مِ فِ وِ ْ ْالسَّايحِ بِ ِسانا   لا   جوَِّ   

ْالسُّان اعتِ ِما دَّ  ُ  سبحان . فّل ّل  رام عمايذم الاَّاة الِعاَعااملّلئِ   ِ أِ ة ك َشانَّ قااَّ ماا جاا  ك العتااب 
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 ّلم.ْالسَّ 

 :األسئ َلة
ِِ َشااراهم البَ ملاااذا ال ًَاا ،؟ قااواُِمِ  مَّ ِْماا ،مااا املااراَّ  املّلئعااة؟  1   ،؟ ةيَّاايقِ م احلقِ ذِ تِ َقاامِ ر عمااى 
ْماذا ًاَ  م اإلميا ِ عِ ْما حُ   ؟ نَِّ ضَ تَ هبم، 
 تعاىل. اهللِ  رِ مِ أَ ة  ِ عَ هلا املّلئِ كاِْ اليت ًُ  ن األعِالِ يئاا مِ   اذكر شَ 2 
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 ثال  الث   لُ ص  الفَ 
 ةي  ه  اإللَ  ب  تُ الكُ ب   اإليمانُ 

ْأَّناا كاّلمَ ظٌ دِ ِْبا  ُّ  أَّناا َحا لِ ُسالات عماى الرُّ كَ ة اليت ناَ ب اإلهليَّ  العتُ  اإلميا ُ  ، ْجالَّ  عاكَّ  اهللِ  ، 
ْالعِ النُّافيذاا اهلادى ْ  ا اًاة لِ ور  ْاإلجنياال ْهاي  التَّا ،منذاا ى اهللُ ن مباا مسَّا مِ ت عماايذم. نُالَانكِ ن أُ َِ ورا  

ْنُ ْالكَّ  ْالقرآ ،    هو سبحان .ذا إالا ُِ مَ عِ باا ال ًاَ تُ كُ   هللِ  منذا، ف  َّ  ما سَ ن مبا مل ًُ  مِ  ور 

 ة:ي  ماو  الس   ب  تُ الكُ  ة في إنزال  مَ ك  الح  
ٌَّ  اإلنسااا ِ  لَ ِقااعَ  إليذااا؛ أل َّ  رِ َشااالبَ  ةِ حلاَجاا هِ باااَِّ عِ  ِ  اهللِ  ةُ هااي رمحَاا   ااعِ النَّ  يلَ  اِبااك تَ درِ ال ًُاا حمااد

ْإ  كاااا  ًُااارَ ْالضَّااا ْالضاااا اااني الناااا ظَ رِ ك الَ ااادرِ ر،  ماااب عميااا   ِ أًضااااا تاَ  يا رِ َشاااْالعقااال البَ  ،إَجااااالا  ارا افع 
اااا ْتمَعااااالشَّ ْاألهااااوا ُ ذوات،  ْكِّ  ،ب  اااا  األغااااراء  ت. مَّ َضاااا  لَ رَ قوهلااااا القاِبااااعُ ة إىل َّ رِ ِشاااات البَ مَاااافمااااو 
ااعِ ت حِ َضاافاقتَ  ، ا ِ منااانوهااا لِ يِّ بِ يُ   لِ مِ ُسااة رُ طَ واِساام هااذه العتااب  ِ ل عماايذِ كِّ نَاااه أ  ًاُ عباااَِّ    ِ ْرمحتُاا ة اهللِ َِ

 ىم مم خم حم   ُّ إىل األرء  - ّلمعمياا  السَّاا -ة َّ رِ ِشاام أ ااا البَ ط آََّ قااال تعاااىل حااني أهاابَ 

 .[38  ]البقر    َّمه جه ين ىن من خن حن  جن يم

 ة:ي  ب اإلله  الكتُ  يالَ اس ح  أقسام الن  
ْال َ ن الع ا مِ  لِ سُ الرُّ  ْهم أعدا ُ  ،ذاب هبا كمَّ ذَّ كَ   مٌ سِ قِ  -1 ْاملشركني  ْالكَّ  َ ّلسِ ار   ة.قَ ناَِّ ة 
ِِ  ،ذان هبا كمَّ آمَ  مٌ سِ ْقِ  -2 م كِاا قاال إلايذِ  لَ كِ نِاْماا أُ  لِ ُساالرُّ  ياعِ ْهم امل مناو  الاذًن آمناوا  

  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّ تعاااااااااااااااااااااااااااااااااااىل  

 [.285]البقر    َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
ْالنَّ ْهااام اليَ  ،ذاعِضااابَ ر  ِ َ اااْكَ  بِ تُاااالعُ  ضِ عِ باَ ن  ِاااآَمااا مٌ ِساااْقِ  -3 َْماااذاااوَّ  عماااى  ن ساااارَ ااااارى 

 َّىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ م حيااااااااااث قاااااااااااالوا  ِذااااااااااَّنجِ 

 [.91  ]البقر 
ْالعُ العتُاا  اابعضِ  اإلميااا َ  ك أ َّ  ال شااكَّ  ا اآلِاار، أْ اإلميااا   اابعض العتاااب ذ اار  بعِضااب 
ْالعُ   نبمب  زب رب يئ ىئ ُّ ااِيع. كِااا قااال تعاااىل   ِاا رٌ ِ اا  كُ ر  بعِضااِ ااالواحااد 
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 لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 [.85  ]البقر  َّمل يك ىك مك

 ة:ي  ماو  الس   ب  تُ الكُ ب   ة اإليمان  ي  ف  ي  كَ 
اا ة إميااا ٌ قَ ا ِ السااا بِ العتُاا ِ  اإلميااا ُ  َِ ْالمِّ ِمااً  هبااا  القَ ااادِ ْالتَّ  ًعااو   اااإلقرارِ ، لٌ جم سااا   أَّنااا  ب 

 .اهللِ  كّلمُ 
ْالمِّ ًعااو   اااإلقرار  القا  لٌ اَّاا َ مُ    إميااا ٌ ا اإلميااا   ااالقرآ  ف نَّااأمااا ْاتِّ مااب  فياا  مااا جااا   بااا ِ سااا  
ااحتعِ  ِِ غاااري  لٌ كَّ نَاااعناااه. مُ ْمَ   ُ ظُااا ِ لَ  ةا يَقااقِ تعاااىل حَ  اهللِ  ّلمُ   َكاااْاإلميااا   أنَّاا . ٍ ريَ  ِ َْبااا  ٍ ريَ بِااكَ     ك كاالِّ ي

 وَّ.عُ ْإلي  ًاَ  أَ دَ ن   َ  موظ، مِ 
ااعِ ت حِ َضااْقااد اقتَ  ْقاااتٍ نَااياَّ عَ مُ  ا قة ألجيااالٍ تعاااىل أ  تعااو  العتااب السااا ة اهللِ َِ أل ََّ  ة  ،  ٍ حمااد

ْقاااد َْ يِّ  اااانِ ن الرَّ ظوا عميذاااا ِماااا ِ حِ تُ ذاااا إىل الاااذًن اِساااظُ  ِ حِ  ُْْكااالِ  ْاألحباااار،   ًاااافُ حرِ ع فيذاااا التَّ قَاااني 
ْطاا  إىل  ،مَ َمان َجياع األُ ِما األجياالِ  لِّ ُعالِ    اهللُ ا القرآ  العرمي فقد أنكلَابدًل. أما التَّ ْ  ْك َجياع األ

ْتاااوىل ساابحانَ ًااوم القِ  ْتَ ِسااا ِ ناَ    ِ ظَاا ِ   حِ يامااة.   ي إالا ِذاااتَ نِ ة هااذا العتاااب ال تاَ يَ اااظِ َْ   ؛ أل َّ ل  ِاا َّااعَ   
 .عمى األرءِ  رِ شَ البَ  يا ِ حَ  ةِ ذاًَ نِ  ِ 

 [.9  ]احلجر َّ نن من زن رن مم ام يل ُّ   قال تعاىل
 [.42  ]فامت َّين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ ْقال تعاىل  

 :األسئ َلة
ْمااا   هبااا،ة اإلميااا ِ يَّااْكي ِ  ذااا،ن أمسائِ يئاا ِماار َشااذُكاااُ ، ؟ ةب اإلهليَّاامااا معااىن اإلميااا   العتُاا  1 
 َِ  ؟ ن إنكاهلاة مِ احلع
 ة.ب اإلهليَّ إىل اإلميا   العتُ  ةسبَ  النِّ  ا ِ النا  ر أقسامَ ذكُ   اُ 2 
ُِصَّ   ُ ْما امليكَ  ،؟   كيف ًعو  اإلميا   القرآ  العرمي3  ، بِ تُار العُ ن  اني ساائِ هبا ِما اليت 
 ؟ ملاذا
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 ابعالر   لص  الفَ 
 ل  سُ الر  ب   اإليمانُ 

َِ  ة  اني اهللِ طَ ِسا، فذام الوا ِ ي ِامِ بِ تَ  ِ  رَ ِماْأُ   ٍ ِر شَ  ِ  إلي ِ  يَ ْحِ ن أُ ْهو مَ  ،سولٍ رَ  عُ ل َجَِ سُ الرُّ    ك ِقامِ ْ
ْطاعَ ذِ باعِ اتِّ  جوبِ ُْْ  ،مة عميذِ احلجَّ  ةِ ْإقامَ  ،  إلي تِ سالَ رِ  يغِ مِ بِ تاَ   م.ذِ تِ م 

 ل:سُ الر  ب   معنى اإليمانُ 
ْاإلقاارارُ ذِ تِ سااالَ رِ  ِ  ااادً ُ التَّ   ل معناااهُساااإلميااا   الرُّ  ْ اطِ  م ظاااهِ وَّ بُااانُ  ِ  م  ْاعتِ راا  م ذِ قِ دِ ِباا قاااَُّ ناااا، 

ع َساا  ماا ال ًَ منااناوا لِ يَّ ْ اَ ّلِغ، الابَ  ةَ  اوا غاًَامَّ ْأَّنام  اَ  ،ساالتِ ن الرِّ  وه مِ مَّ ْ اَ    عن اهللِ ْا  ِ فيِا أُِبَ 
 م .ذِ أحداا جَ 

 ل:سُ الر   ن إرسال  م   ةُ مَ ك  الح  
اااحُ  ةِ سااال هاااو  اإلضاااافة إىل إقاَماااإرساااال الرُّ  اااعِ نِ  هِ بااااَِّ عماااى عِ  اهللِ  ةِ جَّ اااظِ عَ  ةٌ َِ َِ  ن اهلل؛ أل َّ ة ِماااي

ْرِ م ضَ ة إليذِ َّ رِ شَ البَ  ةَ حاجَ   هبام، فذام اتااجو  إالا  ًانٌ يم هلام َِّ قِ تَ ِساال ًَ  م هلام حاالٌ ظِ تَ ِنافاّل تاَ  ،ةَّ ر
ْالشَّااذم إىل الطا تِ ن حاااجَ ِماا دا ساال أَشااإىل الرُّ   يناا   طَ سااائِ َْ  لَ ُسااالرُّ  لَ ساابحان  جَعاا اهللَ  راب؛ أل ا عااام 

 َِ ْك تاَ رُّ ُضاااْماااا ًَ  ذمعُ  َ ناِ مباااا ًَاااا  ااااهللِ  مذً ِ عااارِ   ك تَ ِقااامِ ْ اااني  اااِاااا ِ هم،  ْالنَّ رائِ يل الشَّ ْاألمااار  ذاااي، ع، 
ال  لَ ِقااساال، فاا   العَ   الرُّ فااة ذلااك إالا عرِ يل إىل مَ  . فااّل ساابِ ُهاارَ عِ ْمااا ًَ    اهللُ يااا  مااا ابَّااْ َ  ،ةْاإل اَحاا

ْرَ ك الضَّارِ دِ ْإ  كا  ًُا مورِ يل هذه األُ اِ  ِ ي إىل تاَ دِ تَ ذِ ًاَ  مَاةِ ن حياث إليذاا ِما  َ ر  ُّ تعااىل   ، قاالااُِ

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 [.213]البقر    َّاك يق ىق

ل ة ما اُااغاًَ  بيب، ف  َّ إىل الطَّ  املًرضِ  ةِ ن حاجَ  عثري مِ  دا أشَ  ساالتِ إىل الرِّ  ا ِ النا  ةُ ْحاجَ 
ْالاذي ااال ِمادَ ر البَارُّ َضاتَ  يابِ بِ الطَّ  جوَِّ ُْ  مِ دَ عَ  ِ  ال ر القُ رُّ َضاسااالت تَ الرِّ  جاوَِّ م ُْ دَ ن َعا .  ماوب. 
ت ة قاَمااسااالَ الرِّ  ت آثااارِ مَ دِ   فاايذم، فاا ذا ُعااوجااوََّ ة مَ سااالَ ت آثااار الرِّ  مااا َّاَماااألرء إالا  ألهاالِ  قااا ِ  َ 

ْانتاَ ياَماالقِ  ْذلاك إذا رُ ت الادُّ َذاة  ْرََّ كِاا   ،ن ًقاول  اهلل، اهللك األرء َما  َ ِبامل ًاَ  ،القارآ ُ  عَ فِانيا. 
 ك األحاًَّث.
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 ل:سُ ر  الب   ة اإليمان  ي  ف  كي  
ِِ  جياااب عميناااا اإلمياااا ُ  ة ْهااام سَسااا ،هم ك القااارآ   أعيااااَّنمت أمسااااؤُ رَ ِكاااالاااذًن ُذ  لِ ُساااالرُّ  ياااعِ  

ْ ، ماانذم  انِ ْعِ   يه ىهمه  جه ين ىن من خن ُّ م اهلل ك قولاا   هُ رَ َكاار ذَ َشااة عَ يَااشاار
 ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي
 مث  زث رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب

 رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىفيث ىث نث
 [.86 - 83 ]األنعام َّ

ْهم سَ  ْا ك آًااتٍ ذُكِ  (1) ةعَ باِ ْالباقو   َْمامِ  ِ ة. فذا ال  ناُاقَارِّ  َ تاَ مُ  ر نذم ِما ما َسان مل ًُ ن  أعيااَّنم، 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ هبااام إَجااااالا، قاااال تعااااىل   اإلمياااا ُ  بَ َجاااك القااارآ  َْ 

 [.78]غافر   َّمن خن حن جن يم  ىم
 ،  ِا نٌ مِ  ِ   ُمام أنَّاعَ سول الذي نَ  الرَّ حىت سل راا  ِيع الرُّ د ًعو  كافِ ْاحِ  ر  رسولٍ ْالذي ًع ُ 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّ قااااااااااااااال تعاااااااااااااااىل  

-150]النساااااااااااااااا    َّيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
151]. 

 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّ  ْقاااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااىل 

  [.285]البقر    َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ ْقاااااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااااىل  

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يل ىل مليك ىك مكلك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت

 [.137 - 136  ]البقر  َّ مم  ام
ْالسَّااعماايذم الاَّاا ساالَ الرُّ  ْذلااك أل َّ  ْاِحااّلم ًَّاانُ ّل   ْاِحااذم  ْهاام سمساامة  اادَ د،  هلاام ر أَّْ   ًبشِّ

                                           
ْذْ الع اال ( 1) ْهااوَّ ْباااو ُْشااعيب  ااس  ْإًَّر . انظاار  ت سااري ا اان كثااري - سااًرنعنااد كثااري ماان امل -ْهاام  آََّم ِْشاايث 

(1/585. ْإمنا ََْرََّ ك َحِدًِث أيب َذرا  ( مع مّلحظة أ َّ شيثاا مل ًَرَّ امس  ك القرآ  
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 ِِ ِِ دِّ اَ ًُْ  ،مرهِ  آ أل َّ هلِ أَّْ م  ِ هُ رُ ظ آ ْطَ مَ ِاثِ تَ  م مُ وِّ باَ ة ناُ لَّ َِّ أَ  م،  ْاِحا عو ِ ًرقذم ك الادَّ ة،  د، إىل اهلل 
اا َِ ة عمااى لَّاان األَِّ   معاا  ِمااب  ِااا الااذي كااذَّ هااذ أل َّ  ِيااع؛مجَ ب لِ ذِّ َعااماانذم فذااو مُ  دٍ ِحااواب  ِ ن كااذَّ ف
 غ.مَ  اِ   أْ أَ  ِ  ظَ دَّ الذي بَ  سولِ الرَّ  عَ ما مَ  سِ نِ ن جِ   مِ تِ سالَ رِ  ظِ دِ بِ 

ااا َِّ ِْماااِاااخباائِ  ن اإلمياااا َ َِّ ًتَضاا د ْاإلميااا  مبح  ،  َِ ة، ا  كافَّااا  لمنااااتِ سااالَ ِاااوم رِ ذااا عُ ن أعظ
ْهو أفضَ  عدَ  ِ َّ ني، ال نَ يِّ بِ اعة. فذو ِا  النَّ السا  ا إىل أ  تقومَ هقاؤ ْ َ  عماى اإلطاّلظ.  لِ ُساالرُّ  لُ ه، 
 َِ  .اإلسّلمِ  ًنِ عن َِّ  د  تَ رِ ر مُ يذا فذو كافِ عِ دَّ ن ًمَ  ظَ دَّ ه أْ بَ  عدَ   َ وَّ باُ ى النُّ عَ ن اََّّ ف

 :االسئ َلة
َِ  ،؟ مْما معىن اإلميا  هبِ  ،؟ سلما املراَّ  الرُّ   1   ؟ رشَ بَ ة ك إرساهلم إىل الْما احلع
ْمااا الاادَّ   اذكاار اآلًااات الاايت هبااا أمسااا   عااض الرَّ 2  ر سااّلا مل تااذكَ هناااك رُ  ليل عمااى أ َّ ساال. 
ْما كي ِ  أمساؤهم ْمَ ي مِ إلميا  مبن مسِّ ة ايَّ ؟   ؟ ن مل ًُسما نذم 
َِ ضِ عِ باَ ر  ِ  َ ْكَ  سلِ ض الرُّ عَ بِ ن  ِ ن آمَ مَ  مُ عِ ما حُ   3   ذلك.دالل لِ ؟ مع االستِ  رذم اآل
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 سالخام   لص  الفَ 
 راآلخ   م  و  الي َ ب   اإليمانُ 

ِِ  مُ وِ الياَ   يا.نِ الدُّ  دَ عِ    اَ ألنَّ  ؛ي  ذلكمسِّ  ،ةيامَ القِ  مُ وِ ر هو ًاَ اآل
اااا مِ وِ  ااااالياَ  ْاإلميااااا ُ  ِِ ااااْنعِ  القااااُبِ  ن عااااذابِ ِماااا املااااوتِ  دَ ِعاااامااااا  اَ  لِّ ُعاااا ِ  ظَ دِّ َاااااهااااو أ  ًُ   راآل ِِ  ، ي

ْامليكا  ، عد ذلك ثِ عِ ْ الباَ  ْالنا ْاانَّ  ،قابْالعِ  وابالثَّ ْ  ،ْاحلساب  ْ ِ ة   ا   اهللُ  فَ َباما َْ  لِّ عُ ار، 
ِِ ًوم القِ  مسي  اليوم اآل ْما اادُ لِ وِ   هَ دَّ شِ   أمسا  لِ دَّ  عِ  يَ مسِّ  ،نياالدُّ ه عن رِ ُِّ أَ تَ ر لِ يامة،  ث فيا .   
ْجااوبِ بوتِاات عمااى ثُ لَّااْقااد ََّ  اا اإلميااا ِ    ْ اارائِ  اا  َجيااع الشَّ َْشااع السَّ ًْة،  ر طَااْال ِ  ت  اا  العقااولُ دَ ذِ ِا

ْقد تناَ السَّ   املذكور  ك القرآ  العرمي. ثِ عِ ة الباَ لَّ ت أَِّ عَ وَّ ميِة. 
َِّ َيُب   ا فتارَ  -1 ناا رِ الوا  أَ نيا، كِاا حاال لقاوم موساى الاذًن قادُّ  الان أما م مث أحيااهم ك ع

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ جذااااااااااار ، قاااااااااااال تعااااااااااااىل   اهللَ 

 [.56  ]البقر  َّ مس خس
]البقر    َّمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  ْعن

243.] 
ْذلاك ك قولا  تعااىل   ْشاذا  ًْاة عماى عر ْهي ِا ة   ىن  نن من زن ُّ ْعن الذي مر عمى قًر

 َّجت هب مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري  ٰى ين

 [.259]البقر   
  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ     ُّ   رَ لَ ا سأَ ِا لَ  ّلمعمي  السَّ ْعن إ راهيم 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن

 [.260  ]البقر  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ
ْكِاا ك ذِ ماى إحياائِ ع رٌ نيا قااَِّ ه ال   عد ماو م ك الادُّ  عمى إحيا ِ  درَ فالذي قَ  م ك اآلِار ، 

 وه ضاارِ ًَْ   ا رَ َقاام اهلل أ  ًااذحبوا  اَ رهُ فااأمَ  ،فااوهماا  فماام ًعرِ    نااوا إساارائيل ك قاتِ بَ تَ ياال الااذي اِشااتِ ة القَ اَّااقِ 
ْل سور  البقر ، قال تعااىل  مِ قاتِ هم  ِ ْأُِبَ  موا فأحياه اهللُ عَ منذا ف َ   ٍ  كِ   . كِا ذكر اهلل ذلك ك أ

 خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ 
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  مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت
 حم جم هل  مل خل حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف   خف حف جف  مغ  جغمع  جع
 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن  مم خم

 زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه
 زث رث يت  ىت  نتمت زت  رت يب  ىب نب مب  زب  رب  يئ  ىئنئ  مئ
  ]البقااااااااااااااااااااااار  َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث  نث مث

67 - 73]. 
ىل، فاا  َّ شااأَ النَّ عمياا   ِ  لُّ دِ ًسااتَ  ْتااار ا  -2  ،قااولالعُ  رِ ظَاادا  ك نَ ن اال تِاال ِماا  أسااذَ اإلعاااََّ    األ

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّ ، قااااااااال تعاااااااااىل   ٌ يِ ه َشااااااااكُ ِجااااااااعِ ال ًاُ  ْإ  كااااااااا  اهللُ 

 [.5]احلج   َّ يل ىل مل
 [.79]ًس   َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري ُّ ْقال تعاىل  

[.51]اإلسرا    َّخي حي جي يه ىه مهجه ين ىن ُّ  ْقال تعاىل        

  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  ْقااااااااااااال تعاااااااااااااىل 

ْم َّ رت يب ىب نبمب  [.27  ]الر
ااا  ِ عماااى ذلاااك خبِمااا دلُّ ساااتِ   ًَ ْتاااارَ  -3 ْاألرءِ السَّ ْات  َِ م ِماااِاااا أعظَاااذُ ِمقَ  ، فااا  َّ ِا   ِ ِمااان 

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ   كقولاااا  تعاااااىل  تِااااْإعاََّ  اإلنسااااا ِ 

 [.33  ]األحقاف َّ خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
 جت هب مب خب ُّ كِااا قااال تعاااىل    ثِ َعبَااعاان ال اهللِ  ًاا ِ كِ نِ تاَ عمياا   ِ  دلُّ سااتَ  ً ا ْتااارَ  -4

 [.115  ]امل منو  َّهت مت خت  حت
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ُّ ْقااااااااااااااال تعاااااااااااااااىل  

 َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 [.40 - 36  ]القيامة
ْمنذم املسِ نيا منذم احملسِ ا  ك هذه الدُّ فالنا  ال ًنال أحدُ ن  ْقد ميوتو     مِاَِ عَ  كا َ هم جَ ي . 

ْ  فيذاا؛ أل َّ  ن َّارٍ مِ  دَّ  ُ  فّل احبعِ   ُ هاذا هاو الّلئِا أِرى جياان ْتَ لِادِ ْعَ  ة اهللِ َِ  ثِ بَا  عان العَ ًِذانكِ  ، 
 .مِ مِ ْالظُّ 
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 :ر  اآلخ   م  و  الي َ ب   رات اإليمان  مَ ثَ ن م  
ااا ِِ ااااإلمياااا   ااااليوم اآل ِِ اااعماااى العَ  ل اإلنساااا َ ر ا ْفعااال اإلحساااا ِ الااااا لِ َِ ْاالمتِ او  ناااا  عااان ، 

ْا ِ ْالُعا مِ ِماالظُّ  َْعا داَِّ عِ تِ ْاالِسا د ا  عماى الععااس ِما ِا م اإلمياا ِ دَ هلاذا اليااوم،  ِِ  ل اإلنسااا َ ن ذلاك ا
ْأ  ًعاااي َ ْا ِ دِ ْالُعااا يِ ِ اااْالباَ  ساااوظِ ْال ُ  رِ ِ اااعماااى العُ  اااَسااا ِ ب ناَ ال ااِسااا  ِ كااااحليوا  امل ااا َِ   .  ِا ا   ع

ال ًاُ عَ  ِ ًاَ   ه.ريِ اِ ر ك مَ عِّ  َ ل 

 األسئ َلة:
َِ ْماذا ًَ  ،؟ ما املراَّ  اإلميا   اليوم اآلِر  1  ملاذا مسي  ذلك ؟ لش  ؟، 
ِِ ة اليت ذكرَ لَّ األَِّ    اذكر أنوا َ 2   ر.ها اهلل عمى ثبوت اليوم اآل
  اليوم اآلِر. ن  رات اإلميا ِ اذكر شيئاا مِ   3 
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 سالساد   لُ ص  الفَ 
 ه  ر  وشَ  ه  ر  ي  خَ  ر  دَ والقَ  اء  ضَ القَ ب   اإليمانُ 

ْقااااد ُتسااااعان َّالاااا . هااااو مااااادَ ْالَقاااا ن   ِماااا ِاااا مَ َعااااْحَ  اهللُ  ضاااااهُ قَ  ر مااااادر  قَااااَدَر ًَقااااُدُر قاااادراا، 
ْقااال شاايحل اإلسااّلم ا اانيااانِ وِ ، أي  األمااور العَ (1)مااوراألُ  ْلَ  ة.  ًر، قاادِ   التَّ راَّ  ِااًُاا رِ دَ الَقاا  ُ ِ ااتيِيااة  

 .(2) ردَّ قَ ُِ ا  الًْراَّ  ِ 
ا لَّ ُكا  م  اأ َّ ً  اااانِ ادِ   هو التَّ رِ دَ ْاإلميا   القَ  ْأنَّارِ دَ ْقَا اهللِ  ضاا ِ قَ هاو  ِ  ري َْشا رِيٍ َِ  الُ عاا  ال َ ه، 

 ًد.رِ ِا ًُ لِ 

 ر:دَ والقَ  ضاء  ماعة في القَ والجَ  ة  ن  ب أهل الس  ذهَ مَ 
اااَماا ْااِاَعاانِّ ذهب أهاال السُّ ْأ َّ رِّ َْشاا هِ ِاااريِ  رِ دَ ة هااو اإلمياااا   الَقااة  ماااا ااادث ك هاااذا  كاالَّ ه، 

ْأراََّ رَ ْقدَّ    اهللُ َِ مِ قد عَ   ِ وِ العَ   ما ال ًًرد.  ِ عِ مِ ه فّل ًعو  ك مُ ه 

 بها: ب اإليمانُ التي يج   ر  دَ والقَ  ضاء  رجات القَ دَ 
  جاتٍ رَ ََّ  ن أر عَ َِّ ضَ ًتَ  رِ دَ القَ ْاإلميا   ِ 

ىل  اإلميااا   ِ رَجااالدَّ  ِْمااهِ جااوَِّ ُْ  لَ ِبااقاَ   ٍ يِ َشاا لِّ ُعاا ِ  ِلِّ األنَ  م اهللِ مِااعِ ة األ اامِ عِ   ن ذلااك.      أعِااالِ ُِ
 وها.مُ َِ عِ أ  ًاَ  لَ بِ قاَ  باَِّ العِ 

ت اِاْ السَّاا  َ قباال أ  َيمُاا احمل ااو ِ  وحِ ث ك المَّااب مااا ااادُ تَااكَ   اهللَ  أ َّ  ِاا انيااة  اإلميااا ُ جااة الثا الدَّرَ 
 ة.نَ ف سَ لِ خبِسني أَ  ءِ ْاألر 

ْقُ ثٍ حاَِّ  لِّ عُ ة لِ مَ امِ اهلل الشا ِة يئَ الثة  اإلميا  مبشِ رجة الثا الدَّ  َِ  ةِ امَّ التا   ِ تِ رَ دِ ،  ْإجياَِّ قِ مِ عمى   ه.  
ْأنَّ  لِّ عُ لِ  اهللِ  ة  اإلميا    جياَِّ عَ ا ِ ة الرا رجَ الدَّ  ْحدَ   اخلالِ املخموقات.  ْما سِ     .وظٌ واه  مُ ه، 

                                           
 (.4/22النذاًة ك غًرب احلدًث )( 1)

ْى )( 2)  (.8/140جمِو  ال تا
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 :ع  بَ ر  األَ  ب  رات  ة هذه المَ ل  أد  
ْالثا  ةِ بَااة املرتاَ لَّااان أَِّ ِماا ىل   مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ انياااة قولاا  تعااااىل  األ

 [.70  ]احلج َّ مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ
ر َّ مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ الثة قول  تعاىل  ة املرتبة الثا لَّ ن أَِّ ْمِ   [.29  ]التعًو

  الكماار] َّ ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك  يق ُّ ا عاة قولاا  تعااىل  ة الرا ة املرتبَاالَّان أَِّ ِْما
62.] 

 [.96  ]الاافات َّحج مث هت مت ُّ ْقول  تعاىل  

 :ر  دَ القَ ب   اإليمان   رات  مَ ن ثَ م  
 ؛ناااا  مِ ال ًعااو  مُ  رَ دَ الَقاا رَ ن أنَعااَماا أل َّ   ؛ًِاادَ اإلميااا  لَ  أركااا ِ  لِ عاُمااتَ  ِ  دِ ِبااالعَ  ة إميااا ِ حَّ ِباا -1

 ن أركا  اإلميا .ركناا مِ  ضَ قَ   ناَ ألنَّ 
َْعاياُحاْارتِ  بِ ِماة القَ ينَاأنِ َِ    طُ  راتِ ن ْمِ  -2 ؛ هَ   املعاارِ واِجاعنادما ًُ  ك هاذه احلياا ِ   ِ مَاالقَ  مُ دَ   

ال جيكَ مَ قِ   ال ًاَ ف نَّ  ،ن ل  مِ  دَّ  ُ  عمي  ال رٌ دَّ قَ   مُ يبُ اِ الذي ًُ  أ َّ  مَ مِ   إذا عَ ألنَّ  ًْاَ ُب اِ  ،  ل ًَ    ى َضارِ  
 م.مِّ سَ ًُْ 

اع إىل العَ فَ دِ ًَا رِ دَ الَقا ِ  اإلميا َ  أ َّ  -3 ْالتَّ َِ ْهاامِ  ريَ ال ًعاو  اإلنساا  أِسا ،ل عماى اهللِ وكُّال   األ
ْما أِطَ ئَ ن ليخطِ   مل ًعُ ما أبا َ  م أ َّ   ًعمَ مِخموقني؛ ألنَّ ْاخلضو  لِ  ْأ َّ يبَ ِاايُ ن لِ أه مل ًُعا ،   .  

 ْاهلل أعمم. .عاىلت اهللِ     ذ ِ إالا  عٌ  ِ ال ناَ  ال ضر   عٌ نِ ال مَ  طا ٌ م عَ ًذِ ليس  أًدِ  اخلم َ 

 :األسئ َلة
ْااِاعة حِ نَّ السُّ  ب أهلِ هَ ذِ ْما مَ  ،؟ ردَ ما املراَّ  القَ   1   ؟  يالَ ة 
ا دِ ستَ مُ  رِ دَ نذا اإلميا   القَ َِّ ضَ تَ رجات اليت ًاَ   اذكر الدَّ 2   هلا. الا
 ر.دَ القَ ن  رات اإلميا   ِ يئاا مِ   اذكر شَ 3 
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 الباب الثاني
 واهة دون س  لعبادَ حقاقه ل  تعالى واست   ة الل  ي  وحدان   ينُ راه  بَ 

 
   من ال اول اآلتية ًْتعوَّ 

ْل   ُ   طر .رها  ال ِ ال ال األ
ْاإل دا .ان   ُ ال ال الثا   رها  اخلم  
 .ظام العونا ساظ النِّ رها  اتِّ الث   ُ ال ال الثا 
ْفاَ  نااه عان كالِّ ْغِ  رهاا  العِاال اإلهلايا ا ع   ُ ال ال الرا   ر كالِّ ِقا ماوظ 
 إلي   موظٍ 
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 تمهيد
 

  :بالل   ة اإليمان  ي  أهم  
ْهااو ًاَ م  يانُاادَّ َقاااإلميااا  كِااا تاَ  ن أبااولُ ل ِماا  هااو األباال األَّْ ساابحانَ   اااهللِ  اإلميااا ُ  ن َِّ َضااتَ  ، 

ْأمسائِ تِ يَّ لوهِ ْأُ  و يَِّت ِ ر ُ اإلقرار  ِ  ألهِ  اتِ   ْبِ    ْكونُايَّا ،    ِ يادَ قِ العَ  بَّ ْلُا باولِ األُ    أبالَ ة هاذا األبال 
ْلِ املسمِ  سِ  ِ حل ك ناَ سَّ رَ تاَ   حىت ًاَ تِ لَّ أَِّ  ْ يا َ  ،ةِابَّ  ةٍ  َ اِ عمي   ِ  يكَ كِ ال َّ  ضى األمرُ اقتَ  ن ن ِماعَّ َِ تَ يَ م، 
ْاملمحِ جُ ِّْ رَ اليت ًاُ   ِ بَ الشُّ  َِّّ رَ  ْ .ذا املشركو    د

 الكريم: وحيد في القرآن  الت   ةُ كانَ مَ 
َِ إمااا القاارآ َ  وحيااد؛ أل َّ القاارآ  ك التَّ  رِ وَ ُساا يااد،  اال كاالُّ وحِ القاارآ  ك التَّ  رِ وَ ب ُسااغالِاا عاان  رٌ بَاااا 

ْإمااا اتِ   ِْبااْأمسائِاا اهللِ  ْحاادَ تِااباََّ إىل عِ   ٌ وَ ِعااا ََّ  ،  ْنِااد ِماابَااعِ ًاُ  ك مااارِ ْتَااا ،لاا  ًكَ رِ ه ال َشاا   ْإمااان َّ ا  ، 
ْإلااكامٌ  َّنااي  ْإماااّلتِااِِّ عَ ْمُ  ياادِ وحِ التَّ  قااوظِ ن حُ فااذلك ِماا ، تِااطاعَ  ِ  أماار   ،  َِ  ألهاالِ   ِ إكراِماا عاان رٌ بَاااا 

ْما فاَ وحِ التَّ  اذم  ِامُ عارِ ْماا ًُ  ،نيال هبم ك الادُّ عَ يد،  ِِ ْإماايادِ وحِ كا  تَ فذاو َجا ،ر   ك اآل اه،  َِ  عان َُب ا 
ْما فاَ الشِّ  أهلِ  ْماا االا عالِ ن النَّ نيا مِ هبم ك الدُّ  لَ عَ رك  ا ،  ِِ كا  فذاو َجا ،ذابن الَعا  ِمارَ هبام ك اآل
ْجَ قوقِااااْحُ  ياااادِ وحِ   ك التَّ   كمُّاااارآيااااد. فااااالقُ وحِ عاااان التَّ  اَ ن ِاااارَ ِماااا ْك َشااااكائِاااا   اااا  ِ أِ  ،    ِ ْأهمِاااا كِ رِ الشِّ
 م.ذِ كائِ ْجَ 



23 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 لُ األو   لُ ص  الفَ 
 ة  رَ ط  الف   هانُ ر  ب ُ 

ُِ رَ طِااال ِ  ْسااعو  الطااا -ن الَ طَاار وذ  ِماا   مااأ ْاالِاا ِ تِااْهااو اال ِ  -ا    اات  ال ااا   ًُْاادا   راَّ ا . 
ًُْ مَّ ْاابِ  عُ بِ هبا الطَّ   مج حجمث  هت مت خت ُّ  ، كِاا قاال تعااىل ًن اإلساّلمِ َِّ راَّ هبا هنا ة، 

ْم   َّجس مخ جخ مح جح  [.30]الر
 ًنِ دِ ية لِاااِضاااتَ قِ   مُ تَااارَ طِ فِ  أ َّ   ْمعناهاااا .(1)  " ِ رَ طِاااد عماااى ال ِ ولَاااًُ  ولاااوٍَّ مَ  كااالُّ  "    ُّ ْقاااال النَّااا

حمبَّ  ِاا ْاإلقاارارِ  اإلسااّلمِ  ْإِااّلصَ تَااحمبَّ قذااا خبالِ  م اإلقاارارَ كِ مِ سااتاَ تَ   ِ رَ طِااال ِ  سُ  ِ ناَ  ، فَاااتِاا   لاا ،  ًنِ الاادِّ    
ْمُ رَ طِاااباااات ال ِ وجِ ْمُ  ن ت ِماااَِ مِ   إذا َسااارَ طِاااال ِ  كِاااالِ   بِ حبَسااا  ٍ يِ ل شااايئاا  عاااد َشاااضااايا ا حتُااااتَ قِ   

ْالسُّ  ء. فقد َّلَّ املعارِ  ْاتِّ نَّ العتاب  ْاآلثار  ْ َ مَ   َ اخلمِ  ف عمى أ َّ مَ  اظ السَّ ة   اهللِ  ًانِ عمى َِّ   طور
ْاإلتُااافاَ رِ عِ الااذي هااو مَ  حمبَّ  ِااا قاارارُ    ْاخلضاااو ُ تُاا   ْأ َّ     ْمُ طِاااب فِ وِجااذلاااك مُ  لاا ،  ب قتضاااها جِيااار م 

ًْاَ ضُ عارِ ل ما ًُ م إ  مل ااُ   فيذِ اولُ حُ  ة فَاعرِ د عماى مَ ولَاًُ  وٍَّ لُاوِ مَ  فعالُّ  .(2) هدِّ ضِ  اولَ ي حُ ضِ تَ قِ   
ْهو ًُ د أحداا إالا فّل تِ  ،  ِ  ْاإلقرارِ  اهللِ   .(3) عاا ل  بانِ   أ َّ  رُّ قِ  

ْإمنا تظاهَ طَ ك ال ِ  ونٌ كُ ِر   مَ اإلقرار  اخلالِ ف   ِ رَ ن  ااب املعاا اَ رعاو  ِما ِ ه كَ ر   نعاارِ ظااهَ ن تَ ر َمار، 
هلااذا قااال لاا  موسااى عمياا  الاَّااْالعِ  ااناااَّ.  ْالسَّ   حص مس خس حس جس ُّ ّلم كِااا قااال اهلل تعاااىل  ّل  

 [.102  ]اإلسرا  َّمع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
(4). 

 [.14]النِل   َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ ْقال تعاىل  
  خض حض جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ ُّ ْقااااااااااال تعاااااااااااىل  

 [.38  ]العنعبوت َّجغ مع جع مظ حط مض
                                           

ْمسمم ك بحيحذِا.( 1) ْاه البخاري   ر
 .(405، 388ْا ن القيم ك ش ا  العميل )ص ( 2)

 (.3/457ا ن األثري ك النذاًة )( 3)

ْاآلًااة الايت قبمذاااما 102اآلًاة  ( 4)  هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّ   ن سااور  اإلسارا ، 

 َّجخ مح جح مج حج مث
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ًْتَّ هِ رِ طَاب فِ   مبوِجاسابحانَ   َ فو  اخلاالِ عرِ ار ًَ  ا العُ  ه ال ِ  عمى أ َّ  فاآلًات تدلُّ  ذاو  إليا  جِ م، 
ْرا ِ َضاا ك حااالِ  ]اإلساارا    َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ م كِااا قااال تعاااىل  ر

67.] 
 [.32]لقِا    َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّ قال تعاىل  ْ 

ْلعان ًاَ  اخلاالِ    عمى اإلقارارِ ورَ  طُ ة مَ َّ رِ شَ البَ  الن و َ  ذلك عمى أ َّ  فدلَّ  ف وارِ ء هلاا َبارِ ِعا ، 
اامَ َااا . فاا ذا حَ رَ طِااي هااذه ال ِ طِّاا َ تاُ  ْعاااََّ وارِ ت هااذه الاَّااعَ َشاا  انقَ دَّ ت الشِّ ر ااا طِ  ااو  إىل فِ ت النُّ ف 

ْحااادَ قِ ت إىل ِالِ فاتَذااا ،ةيَّااايقِ احلقِ  ْإنَّاااْاإلنقااااذَ  جاااا َ ب منااا  النَّ مُاااطِ ه تَ ذاااا   هاااذا االتااااهَ  دُ ُجاااتِ ك لَ . 
ْ   ذاااو  إىل اهللِ جِ تَّ م ًاَ هُ دُ ِتااا ،داللِ االساااتِ  ظَ رُ ِاااوا طُااامَّ عَ تاَ وام الاااذًن مل ًاَ ْالَعااا ك األط اااالِ  يَّ رِ طِاااال ِ  َّ
ْم   َّجس مخ جخ مح جح مجُّ اه إًا م نذُ قا مَ ذلك أْ ًاُ  ن اخلم  إىلم مِ هُ دُ شِ رِ ًاُ  دٍ شِ رِ مُ  ، [30]الر
ْرِ َضااا ي  رِ طِااافِ  رٌ ِمااا  أَ اخلاااالِ  إثبااااتَ  عماااى أ َّ  ا ًااادلُّ  اااا ْاملعاااا ِ ُبِّ َعااار  عاااض املتَ ظااااهَ ْإ  تَ  ،ي  ر  ًنَ رِ ًن 

ْ َ نعِ فذم إمنا ًُ  هِ   نعارِ  ْعُ طِ فِ  ر ََّ ن اتذوا  ِ وهلم. ْكذلك مَ قُ ر م  ن مِ غري اهلل  وا م إىلعَ عباَّا م 
ْثااااا ِ  ْالاااااا بااااورِ القُ ْ  األ ْليااااا   ْا عميذااااا؛ ألَّناااام قااااد ِطاااا  الاااايت فُ رَ طِااااضااااى ال ِ تَ قِ  و  مُ احلني َيااااالِ ْاأل ر

ْأعِى  َ ياطِ عنذا شَ م ذُ تاِ اجتالَ  ْاان،  ْلاو رَ قمِ هم التَّ رَ اائِ ني اإلنس  قاوهلم جعاوا إىل عُ ياد األعِاى، 
ْا فِ الساااتَ  هلاااذا احاااتَ أعااادائِ  ديأًااانذم  ِ ت ِمااابَ مِ ُسااا ر م الااايتطِاااعاَّ ك  رَّ قَ م مباااا اساااتاَ عمااايذِ  هللُ ا جَّ ذم، 

ْاإلقرارِ تِ فَ رِ عِ ن مَ ر م مِ طِ فِ  ْالتَّاتِايَّ وحدانِ  ِ     ْه ِماري عماى ماا أد ِ   ك اخلما   ْحدانِ نعار ة يَّاوهِ لُ ة ك األُ يَّان 
ْا معاا  غااريَ حيااث عَ   ،باااََّ ْالعِ  ْاتذااوا إىل ِساابااد  يل ىل مل خل ُّ واه، فقااال تعاااىل  ه، 

 [.14]النِل   َّحم جم
 [.102]اإلسرا    َّ مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ُّ ْقال تعاىل  
 َّ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّ ْقال تعااىل  

 .[38]العنعبوت  
 .اهللِ   ِ باََّ إىل عِ  لُ سُ م الرُّ ذُ تاِ عَ ا ََّ ِا ْذلك لَ 

 :األسئ َلة
ْأَِّ وحِ التَّ  يا ِ ِال القرآ  العرمي عمى  َ ة اشتِ يَّ  كي ِ  نيِّ   1  ملاذاتِ لَّ يد   ؟  ، 
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ْما الدَّ رَ طِ ال ِ  ِ   املراََّ نيِّ    اَ 2  ْما معىن ذلكولَ ًُ  لوٍَّ وِ مَ  كلَّ   ليل عمى أ َّ  .   ؟ د عميذا. 
   . رُّ قِ ْتُ   َ ف اخلالِ رِ عِ ر  تاَ طَ ال ِ  ة عمى أ ا لَّ ن األَِّ   اذكر شيئاا مِ 3 
ْالشاايوعِ رَعاا ِ   كيااف تيااب عاان كااو   عااض اخلماا  كِ 4  ْا ُْ ني أنَعاايِّ و   ْمااا   اخلااالِ  جااوََّ ر ؟ 

 ؟ قوهلم ّل ِ طِ ة عمى  ُ لَّ األَِّ 
 ؟  دَّ الشِّ  ك حالِ  او  هللِ ب ك كو  املشركني َيمِ بَ   ما السَّ 5 
 ؟ ركالشِّ  ّل ِ طِ   عمى  ُ رَ طِ ال ِ  ِ  داللِ   االستِ جِ   ما َْ 6 
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 انيالث   لُ ص  الفَ 
 داع  واإلب   ق  ل  الخَ  هانُ ر  ب ُ 

ْحدانِ  اهانيِ م الُبَ عظَ ن أمِ  ْأقاَما اهللُ  ََّ ان ارَ الاذي  ْاإل ادا ُ  اخلما ُ   تعااىل ة اهللِ يَّاعماى    تعااىل  ا  
ْ طااّل ِ   لمعباااََّ َّلاايّلا عمااى اسااتحقاقِ   زي ري ٰى ين ىن نن ُّ واه، قااال تعاااىل    مااا ِسااعباااََّ    

 [.16  ]الرعد َّخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي
ْا شُ  َِ مَ َِ  هللِ  ركا َ أي هل ه ال  الذي اختذ َِ بِ شِ قاا ًُ مِ قوا  م معا  ك وهُ كُ ِر ِشاحاىت ًُ    اهللُ َقامَ   ما 

ًُْ باََّ العِ  ْهم  ِ    ْاإل ادا  َُّ رِّ هو املتَ ا اهللَ  ؟! كّلَّ ليس األمر كذلك، ف  َّ   ساْ فيجاب أ   ، ااخلم  
ْقااااال تعاااااىل  باااااََّ العِ  ِ  ََّ رَ ِ ااااًاُ  ْقااااال [17  ]النحاااال َّيي ىي ميخي حي جي يه ىه ُّ  ،   ،

 [.11]لقِا    َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ تعاىل  
ْحدانِ الَّااة الدا يَّاانِ وِ   العَ ك آًاتِاا رِ ظَااعمااى النَّ   ساابحانَ  هلااذا حااثَّ  ْاإل اادا  تِاايَّ ة عمااى    ك اخلماا  

ْ  سِ   ِ باََّ معِ   لِ حقاقِ ْاستِ   ْذلك  ،واهَّ

 مخلوقات:ن فيها م   ث  وما بَ  ر في األرض  ظَ في الن   -1
 [.20  ]الذاًرات َّ ٰى  ين ىن نن ُّ   قال تعاىل

 [.16 - 6  ]النبأ َّ اك  يق ُّ إىل قول    َّ خي حي جي يه ُّ  ْقال تعاىل 
 .[7  ]ظ َّيل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّ تعاىل   ْقال

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ ْقااااال تعاااااىل  

 [.4  ]الرعد َّ جح مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ
َِ  ريِ  عِ إىل التَّ    األنظارَ   سبحانَ جِّ وَ ْك هذه اآلًات العرمية ًاُ  ة ن حياث ساعَ مِ  األرءِ   ِ مِ ك 

ْطبائِ هااا عمااى اِااتِ رِ ذِ موقااات الاايت تعااي  عمااى ظَ املخ بَ عِ وِ تاَ ِسااذااا حااىت تَ تِ عَ قاِ رُ  ذااا، عِ ّلف أباانافذا 
ََّ مَ عَ ْجَ  ْأنبَاأهمِ  ِ   متيادَ ّلا ي لائَ ْاِساالرَّ   ااباالِ  ةا تَابَّ ثَ   مُ دَ  ذَّ   ا ذا  د باتاات ماف النَّ ن  تَ فيذاا ِما تَ ذاا. 

ْهاي عماى رغام احتااَِّ تات منذا سُ قِ اليت ًاَ  ْمااََّّ تِ بَ نِ مَ  عا  تمك األرء،  عاوم ة الطُّ َ امِ ذا  تَ يِ قِ   َساذاا 
ْاملنافِ ْائِ ْالرَّ  ْسعَ قِ ِالِ   ِ رَ دِ عمى قُ  دلُّ ع  ا ًَ    ْ الِ ِِ مِ ة عِ ذا،  ْاِساتِ َِ عِ حِ  غِ  ،  ْان اراَِّ تِامحَِ ع رَ  ، ْ ه  ، 
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ْاستِ  ْاإل دا ،     باََّ معِ لِ   ِ حقاقِ  اخلم  
ْانظاااااااااااااااااااااااار  تأمااااااااااااااااااااااال ك نبااااااااااااااااااااااااات األرء 

 
**
 إىل آثاااااااااااااااااار مااااااااااااااااااا بااااااااااااااااانع املميااااااااااااااااااك 

 تعيااااااااااااااااااااااو  ماااااااااااااااااااااان اااااااااااااااااااااااني ناااااااااااااااااااااااظرا 
 

  أحاااااااااااداظ هاااااااااااي الاااااااااااذهب السااااااااااابيك **
 عمااااااااااااااااى قضااااااااااااااااب الك رجااااااااااااااااد شاااااااااااااااااهدات 

 
  ااااااااااااااااااأ  اهلل لاااااااااااااااااايس لاااااااااااااااااا  شااااااااااااااااااًرك **

َِ قاال العّلمااة ا اان القايم  مث تأمَّاا  َِ  ءِ األرِ   َ ِماال  ْاقِ قِ مِ عمااى ماا هااي عمياا  حاني   ةا نَ ساااكِ  ةا َ ااذااا 
ْمُ عو  مِ تَ لِ  ًْاتَ َعاتِ مِ ْاألَ  بااتِ ْالنَّ  ياوا ِ محَ اا لِ قرا تَ ِساذاَّاا  ْالناان احلياواِعَّ ة.  عي عميذاا ك ن السَّاا  ِما  
ْالنَّ اامو  لِ ْ آرهبم مَ  ْئِ راحا م  ْالاتَّ ذِ وم هلد ْلاو كانات رَ ن ِماِعُّ م،  مل  ةا ئَا ِّ عَ تَ مُ  ةا راَجاجِ ن أعِااهلم، 
ْ اا ها قَارِ ذِ يعوا عمى ظَ طِ ستَ ًَ  ال هاد ال أمَعات هلام عميذاا  ِ بَاال ثاَ  ،راراا  ال  ةٌ ناعَ م عميذاا ِباذُ ناَ ناا ، 

َِ مَّ أَ ة، مث تَ راثَ حِ ال   ٌ تارَ  ك األرء  ةا مَ ِضال فَ ل ال افِابذا اااِهااليت اسَ  لِ ة ك اابايبَ جِ العَ  ةَ ل احلع
ْناِبااقُ  ِالِ إالا  ي ِ ع مااا ال اِااان املنااافِ ْفيذااا ِماا ،ة إليذاااال حاَجاا اابُ ذااا  ِِ  جَ مِ الااثاَّ  ذااا أ َّ عِ نافِ ن مَ ذا، ف

ي  ِجافتَ  ،الا الا فاأْا أْا  ذْبَ يَا ااذه لِ ا  إىل حاني نَ لنااراب اَشاّلا لِ ذاا حاِبامِ مَ قاى ك قاُ بِ ط عميذا فيَ قُ سِ ًَ 
ْتَ ًاارَ كِ يول ال َ مناا  السُّاا َِّ ِساا   ْاأل ْاِ بااة فينًَاايل مناا  األَّنااار  بَ ُضااْالاارُّ  هاااَّ ْالوِ  ت ك املاار بااات النَّ  ْر

ْاألَِّْ واِكااْال َ  اااثِ ة الاايت ال ًعاااو  مِ ًَااا   ِْماااْالرَّ  ذلِ مذااا ك السَّ  نافعذااا ماااا ًعااو  ك حااااوَّنان مَ ماال، 
ْالعذاااوف ذاااا ِمااامِ مَ ْقاُ  ْالِقاااة احلُاااال الااايت هاااي مبنكلِااااملعاقِاااْ ن امل اااارات  ْهاااي أًضااااا أكناااا ٌ و    ّل ، 
ِْماا ا ِ منااالِ  ن ِْماا ،ذاأباانافِ  ّلفِ عمااى اِااتِ  ةِ يَاانِ أل ِ هااا لِ ن أحجارِ ت ِمااَحاانِ ذااا مااا ًاُ عِ نافِ ن مَ ْاحليااوا ، 
اامَّااأَ  تَ ذا، مثأباانافِ  ّلفِ   عمااى اِااتِ ن املعاااَِّ د فيذااا ِمااوَجااذااا مااا ًُ عِ نافِ مَ  َِ ة ك إِااراا ة اإلهليَّاال احلع

ْال َ  ِااااارِ ْالثِّ  األقاااواتِ   ةا ذااااا َجمَاااامل َيمقذاااا كمَّ  ةا َعااااتا ِ تَ مُ   ٍ يِ ئاا  عااااد َشااايِ َشاااا ةا َقاااّلحِ تَ مُ   واِكااااْاحلباااوب 
ُِ  ا دَ ْاِحا ْاألغاااا ِ ت عماى هاذه السُّانبُان تَ مل تُعا األرءِ   ِ ِجاات كاذلك عماى َْ َقامِ . ف َّناا لاو   وظ 

ْتَ قِ ّلحُ ت عمى تَ بَ تاِّ املااو اليت رُ  تِ اتَ ْف لُ اخلمَ  حَلَال ْا ٍ  لٍ اِ فَ  كلَّ   ف  َّ  ؛ذاعِ تا ُ ذا  ن ي مِ ضِ ًقتَ  ْأ
اا لُ ِاااال َ  ي ِ ِضااالااذي ًقتَ  غااريَ  باااتِ ْالنَّ   ِ واِكااال َ  َِ َِ   ساابحانَ ر. مث إنَّاااآل  ةا نَااقارِ   تمااك األقااوات مُ مَاا  
ااأُ  عَ نااافِ َِ لِ  ْالااوَ ْاخلَشاا فِ ِااان العَ ر ِمااَِ ْغريهااا ِماارَ ْالَعاا فِ عَ ْالسَّاار وِ ْالناَّاا ظِ رَ ب   باااتِ ع النَّ نااافِ ن مَ ب 
ْأَّا  األ ِ ذائِ البَ  فِ مَ ر غري األقوات كعَ جَ الشَّ ْ  ْالسُّ يَ نِ م  ْمَ ْالرِّ  نِ  ُ ة  ْغريهاا.  ْان  ْاأل  رِ وِ ناافع الناَّاحال 
ْاملنظَ مِ  ًْة  ْحُ اظِ ظ النا وِّ شَ الذي ًُ  يجِ ذِ ر البَ ن األَّ ِِ  رِ جَ ي الشَّ رائِ ن مَ سِ ًرن.    دَ ة شااهِ ًَعادِ البَ ذا تِ قَ مِ ْ
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ْمُ رِ  اطِ لِ  َِ  اًَ ذا  ِ عِ دِ بِ ها  ْالمُّ ة احلع ْحدانِ  عٌ قاطِ  رها ٌ ، فذذا  ُ (1) فِ طِ ة  ْقاَ تِ رَ دِ ْقُ  اهللِ  ةِ يَّ عمى   ،هرِ ِذا  
ْحدَ باََّ معِ لِ   ُّ حِ   املستَ ْأنَّ   .رِ عِ الشُّ ْ  دِ ِِ محَ لِ   ُّ حِ ْاملستَ  ،ل  ًكَ رِ ه ال شَ   

 نات:ن الكائ  م  ماء وما فيها ر في الس  ظَ الن   -2
ْارِ ما عَ  ِا  كلُّ راَّ  السَّ قد ًُ  ْالسَّايَّانِ ا  املبِ ِب السَّاراَّ هباا ك ال الِاًُْ ع،  َ تاَ ّل  بااظ الايت الطِّ  عُ بِ ة 

 [.32  ]األنبيا  َّ جح مج حج مث ُّ ذا، قال تعاىل  ِا حتتَ  اا لِ قِ سَ  ذا اهللُ مَ عَ جَ 
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ ْقااااااااااال تعاااااااااااىل  

 [.16 - 15  وح]ن َّ زب رب
 رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي ُّ ْقااااااااال تعاااااااااىل  

 [.4 - 3  ]املمك َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب
َِ مَّ أَ فتَ  هاا وِّ مُ م اآلًاات ك عُ ن أعظَاراهاا ِما  كياف تَ رَّ  عد كَ   ا رَّ ر فيذا كَ اَ ع البَ جِ ْارِ  ِا ِ السَّ   َ مِ ل 

ْسااعَ  اعِ ْارتِ  ْقرارِ تِ ذااا  ااال عُ  هاااا،ذا  ال عّلقَاااحتتَ  دَ َِ الاااذي  اهللِ   ِ رَ دِ ُقاا ِ  ةٌ  اال هاااي  سااوكَ  ذااا؛قَ وِ فاَ  ةَ ذااا 
اااميِسااا ْاألرءَ ك السَّ ْاعتِاااوا َ تِ ل اِسااامَّاااأَ مث تَ  ال،كِ أ  تَاااا ِوات  ال   َ دِ داهلا فاااّل َباااها  ال فطااار  فيذاااا 
ِِ دَ قِّاي  املتوَ ن املااا ِ نيا مِ ِا  الدُّ   السَّ ت  ِ نَ ًاِّ ل ما نُ أمَّ مث تَ  ، ا شَ  ْانظار إىل هاذه الشَّاةيمَا  اا ِس ، 

ْالقِاار املنِاا ْاألرء ًِسااع  ااني السَّااضااا  الواِساال ك هااذا ال َ مَّااأَ تَ  مثَّ  ري،املشاارقة  حاب ري فياا  السَّااِا  
ْالطااايَّ ضاائِ ن ال َ  ُ   فيا  السُّااحتمِّاا ، اهللإالا  نَّ ذُ عُ ِسااذااا ماا ميتِ ري  أجنحَ   فياا  الطَّاحتمِّا ااخِ رات ال َ ائِ ة  ة َِ

هلااذا ًوجاا  اهلل  ،ةَعاان األمتِ العظيِااة ِماا حتِاال األثقااالَ  ،ا ِ ن النااا  ِمااريَ بِاات العَ ااِاعااا لا ِقااالاايت تُ 
اااااألنظااااار لمتَّ   َّ جب هئ  مئ خئ حئ ُّ ة، قااااال تعاااااىل  َّااااوِ مِ ة العُ يَّاااار ك هااااذه اآلًااااات العونِ  عُّ

 [.22  ]الذاًرات
 .[47  ]الذاًرات َّ مق حق مف خف حف ُّ ْقال تعاىل  
 [.6 ]ظ َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ ْقال تعاىل  

ىل َياااااُبُ  اااااالعِ  ظَ نِ رِ  أ َّ  ك اآلًاااااة األ   َ ِر   الاااااكَّ  ِااااا اهللُ  تُ بِااااانِ ر الاااااذي ًاُ ْهاااااو املطَااااا ،ِا بااااااَّ ك السَّ

                                           
 (.244-243، 236ًْنظر  م تاح َّار السعاَّ  )ص ( 1)
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ااا ِِ ْفيذاااا ماااا ًُ رَ ْاألشاااجار املث ْ  ِماااوَعااا .  ْالثَّااان اانَّاااد ْك اآلًَاااة    عااان سااابحانَ  انياااة َياااُبُ الثا  ةِ واب. 
ْساعَ ِِ ظَ ن َجماة  موقاتاا  ماع عِ ِا  أَّناا ِمااالسَّا اظَ عمااى عَ  ا ًادلُّ ذا  اااتِ ذااا  ْقاُ قِ ِالِ  ةِ َِ ْقُ تِاوَّ ذااا   . تِاارَ دِ   

ْماا فيذاا ِماِا  اليت فوظ العِ ر ك السَّ عُّ  َ ْالتاَّ  رِ ظَ عمى النَّ  الثة اثا ْك اآلًة الثا   ناا ِ البِ  ن إحعاامِ بااَّ 
ْنِ المَّاا  ا ِ  ، َْبااتِااوَّ ْقاُ  َْسااواِكااة العَ ًنَااو ،  ْامتِااتِ مااع سااعَ   ِ دُّ َاااْالتَّ  قوظِ ن الشُّااذا ِمااتِ ّلمَ ب  ها.  داَِّ ذا 

ااا كااالا  ْحدانِ  ِوات تااادلُّ هاااذه اآلًاااات ك السَّ ْاساااتِ تِااارَ دِ يم قُ ِظاااْعَ   ِ ة اخلاااالِ يَّاااعماااى    بااااََّ معِ   لِ حقاقِ  ، 
َِ    ال شااًركَ ه ال شااًرك لاا ، فعِااا أنااْحادَ  ااظِ العَ  هااذه األشايا ِ   ِ ِماالاا  ك  َِ ك شاارَ أ  ًُ  ة فااّل جيااونُ ي

َِ  ن ليسباَّت   َّ ك عِ  دٌ مع  أحَ  ْحدانِ قااطِ  رهاا ٌ فذاي  ُ  ،ريٌ  ِ دِ ال تَا ال إ ادا ٌ   ٌ ِمالا   اهلل  ةِ يَّاع عماى 
ْعَ  ْتعاااىل  َّنااارٌ  لٌ ِيااك إحاادى ِطباا   لَ  (1) ده اان ساااعِ  مطان . قااال قااسا يم ُسااِظااساابحان    َّاا، 
مسا  ذات أَ  جنومٌ  ِ ساا،  حبارٌ  راا،  ْجِ كِ تاَ  تكهر،  ْأَّناار جمارا ، باال مُ ِار،  ْأرء مادحا ،  رساا ، 

ْإ َّ ك السَّ   َّ إ  ُباا.عِ ك األرء لَ  ِا  خلُباا، 

 :ب  جائ  ن العَ وما فيه م   اإلنسان   ق  ل  ر في خَ ظَ الن   -3
 [.31  ]الذاًرات َّيي ىي نيمي زي ُّ ًقول اهلل تعاىل  

ْم َّزث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ ًْقول تعاىل    [.20  ]الر
 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل  مل يك ُّ ًْقاااول تعااااىل  

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني
 جع مظ  حط مض خض حض جض مصخص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
 َّ مل خل  حل  جل مك لك خك حك جك  مق حق  مف خف  حف جف مغ  جغ مع

 [.83 - 78  ]ًس
 [.3]الت ا ن   َّزب رب يئىئ نئ مئ ُّ ْقال تعاىل  
 .[4  ]التني َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ْقال تعاىل  

اوَ ك هذه اآلًاات ًاُ  ْعَ ِسا ِ ك ناَ  رَ ظُانِ ىل أ  ًاَ إ اإلنساا َ    اهللُ جِّ ْ َاتِاقَ مِ ِِ  يابِ جِ    ا    اايبِاركِ ًع تَ دِ   
َِ عمى عَ  ًدلُّ  ْقُ ِِ مِ ْعِ  ق ِ ِالِ  ةِ ظ ْحِ تِ درَ    ْأنا  ِ تِ َِ عِ    ْأ َّ ه ال َشاْحادَ   ِ معباََّ لِ   ُّ حِ   املستَ ،   ًرك لا ، 

                                           
ُِطبا  الَعرب ك اااهمية.( 1)  ِمن 
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 عاان عُب تَ ِساافعيااف ًَ  ،نِيٍ ة َعاافَاارِ ىن لاا  عناا  طَ   ال ِغااِقااإىل ِالِ  حمتااااٌ  يفٌ عِ َضاا  مااوظٌ  هااذا اإلنسااا َ 
ًَْ ُبَّ َجاتَ  ، كياف ًاَ  ِّ   رَ عباََّ  ًَْ  َاطِ   ًْاَ مِاظِ ى  جياور ِابِ م  مِا رابٍ ن تُاِما م   ماوظٌ ِباأَ ، فَ ي  ُِ م آََّ   َ حياث 

رت ك َشاة اهلائماة الايت انتَ َّ رِ َشامت منا  هاذه اجملِوعاات البَ ناسَ الذي تَ  - ّلمعمي  السَّ  -ر شَ  و البَ أ
ااا َ مُ  لٌ عاقِااا ي  َحاا نٌ   مناا  كاااائِ ختمَّااا رٍ َشاا َ  اب إىلل هااذا الااا ُّ داَّها، كيااف حتاااوَّ األرء عمااى امتِااا ! رٌ عِّ

ْ  املتتالياة! مث ِمات عن هذا العائِ جَ ْكيف نتَ  ْالقار ياب أمار هاذا ن عجِ ن تمك اجملِوعاات اهلائماة 
ْعجِ ر ك ن سِ عَّ  َ تاَ  ًاَ اإلنسا  أالا     ِِ ْحيتِ قَ مِ يب  َّا هناك حيا ا  أ َّ  ُبَ ِِ نِا أُ  .  راا غاري  عاد املاوت 

ْأُمِ هذه الدا  ْنَ رَ ْأنَعا د هاذا األمارَ عَ باِ تَ عداَّ هلاا اِسا االستِ  رَ ار  . ورٌ ُشاْنُ  ثٌ ِعا اى أ  ًعاو  هنااك  اَ ه. 
ْقاااد فَ رِ ظَاااْكياااف ميعااان هاااذا ك نَ  ْ َ يَااانِ ه  ْتاَ ت العِ يَااامِ ت األجساااام  ْتاَ قَااارَّ  َ ظاااام  عااات عَّ  َ ت األعضاااا  

ن ِما  ِ عماى اإلعااََّ  رٌ قااَِّ   ِ دِ عماى البَا درَ الذي قَ  ْأ َّ  مٍ دَ ن عَ ه مِ ْإجياََّ  َّْل  األقَ مِ َِ  يَ سِ األْبال. نَ 
ىل.   اب أ

 ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 
ْم َّ رت يب  [.27  ]الر

ْهاذا كثاري ك القارآ  ًادعو العبادَ  ْال ِ ظَاإىل النَّ  ًقول العّلماة ا ان القايم   َِ دَ ِباك مَ  رِ ِعار    ِقامِ أ 
ِِ ساااطِ َْْ  ْآ َِ ُسااا ِ إذ ناَ  شااا ؛ر    ْفااااطِ ِقااال عماااى ِالِ الئِ م الااادَّ ن أعظَااا  ِماااُقااامِ   ْ ْأقااارَ رِ    إىل   ٍ يِ ب َشاااه. 

ْفي  مِ سُ  ِ ناَ  اإلنسا ِ  اظَ ة عماى عَ الَّاب الدا جائِان العَ  ،  عماى  قاوفِ ك الوُ  ي األعِاارُ ِضاقَ ناِ ماا تاَ  اهللِ  ةِ َِ
ْهو غافِ ضِ عِ  اَ  ْلاو فَ عُّا َ عان التاَّ  ءٌ رِ ِعاعن  مُ  لٌ  ،   بِ جائِان عَ م ِمامَاعِ ه ماا ًاَ رَ َجاكَ   لَ ر ك ن ِساعَّار فيا ، 
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّ ه، قااااال اهلل تعاااااىل  رِ ِ ااااذااااا عاااان كُ قِ مِ َِ 

 [.22 - 17  ]عبس َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن
ْعُ   عماااى أمساعِ ر سااابحانَ رِّ َعااافمااام ًُ  ْاملِضاااَقااامَ ْالعَ  ةِ َ اااطِ النُّ   َ ِ اااع لَ َِ ِسااانَ هاااذا لِ  رَ ِكاااناااا ذِ قولِ ناااا  ة  َ ة 

ال لِ ْال ُّ  ال لِ مَّ عَ تَ نَااب،  ْهاو املقااوَّ ذلاك كمِّا ْرا َ  رٍ  ال ألِما ناا  اذلك؛ً ِ عرِ َّ تَ رَّ َجاُِ م هباا فقاط،    
 .(1) طاباخلِ  ِ 

                                           
ْر 205م تاااح َّار السااعاَّ  )ص ( 1) ْمااراَّه مبااا  ْحااَده حيااث هااو املتَاَ اارَِّّ خبمااِ  هااذا اإلنساااِ  الااذي (،  اَ  ذلااك ِعباااََّ  اهلِل 

 َكَ َر ِ َر ِّ .
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 مق  حق مف خف حف ُّ  هااو الااذي ِمقاا   اهللَ  ف  ااأ َّ ل ًعاا َ سااأَ ْهااذا اإلنسااا  حااني ًُ 

رف َّلك خك حكجك  [.87  ]الِك
ًُْ   إىل غااري ِالِ تِااعباََّ    ِ ِجاان ًتَّ ْمااع هااذا هناااك َماا عاااا ال  ِ ك لاا  ناَ ن ال ميمِااك مااع اهلل َماارِ ِشااقاا  

ْمِ را ضَ   أيا  "   ُّ النَّا لَ ئِ ا ُساِااب، ف اي احلادًث لَ نِ م الذَّ   أعظَ بُ ناِ ْذَ  اارمِ  دا   أشَ مُ رِ كا  جُ   ن مثَّ اا، 
َِ دا نِا هللِ  لَ أ  تَعا  قال ؟ مأعظَ  بِ نِ الذَّ  ْهاو   ركا ِ أًضااا أ  ها ال  الشُّا فٌ  َِ ِعاْهاو مُ  .(1) ك "َقامَ اا 
ال حَ وِ عو  ل  مَ م مع اهلل ال ميمِ هُ ن اختذَ الذً  وراا.شُ ال نُ  يا ا تاا 

 لكخك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ُّ 

ْم َّ خل حل  جل مك  [.40  ]الر
ْلاااو ِمااادِ ِقااانذم ًاَ د ِماااال أَحااا ي أ  هاااذه املعباااوَّات عِ دَّ أ عماااى أ  ًَااارَّ َجاااتَ أْ ًاَ   ِ رَ ن  ااااب املعاااا اَ ر 

ْاإلماتَااْالاارا  ر عمااى اخلماا دِ ِقااة تاَ يَّاانِ ثَ الوَ  ْاإلحيااا ِ نظ    مااع باااََّ ك العِ  كوَّنا مااع اهللِ شااِر ِاااذا إذ  ًُ ، فمِ ة 
 باَّ ا.ّل  عِ طِ ها  عمى  ُ الُبُ  يامِ قِ 

 :يم  ر  الكَ  رآن  في القُ  ما جاءَ  -4
ة تَا  امليِّ در  اهلل تعااىل عماى إجيااَّ اخلما  ك املااََّّ إىل قُ  رِ ظَ النَّ  تِ  ِ ن لَ ما جا  ك القرآ  العرمي مِ 

ْإِااراا احلاايا اِماااا َِ دِ ن  َااِْماا ،تماان امليِّاا د   ْعجِ   ِ ِمااًع  ْ اااهِ اهلل  ا  احليااا  ك ر قدرتاا  َساايااب  ًر
 ْمن ذلك  ،تةاملواَّ امليِّ 

 راب:ن تُ م م  آدَ  قُ ل  اًل: خَ أو  
 [.28  ]احلجر َّمظ حط مض خض  حض جض مص خص ُّ قال تعاىل  

 [.71  ]ص َّمي زي ري ٰى ين ُّ ْقال تعاىل  
ْهااال هاااذا الااا ُّ كياااف حتاااوَّ  ََّ اب  ْعَ ذا الطاااني إىل حلااام  ْ اااار إىل غاااري م  مساااع  ظ  ْعاااْر ظااام 

 ذلك؟!

                                           
ْمسمم.( 1) ْاه البخاري   ر
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 ن الماء:م   مَ ي آدَ ن  بَ  قُ ل  ثانياً: خَ 
 [.6 - 5  ]الطارظ َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ قال تعاىل  

 ُِ  "رمحا  اهلل  يب. قال اإلماام ا ان القايمائل املذني هذا اإلنسا  العجِ ن هذا السا مِ   َ مِ كيف 
ْهااي قَ ِاااالبَ  نِيِ َعاة  ِ طَ االنُّ إىل ا ر اآل َ فاانظُ  ْلاو َمااذَ قِ تاَ ِساايف مُ عِ ني َضااِذان مااا  مَ ِماا  ٌ رَ طِاري ،  ت هبااا رَّ ر 
ْأَ سَ ما  فَ ن الكَّ ة مِ ساعَ   بِ مِ ن  اني الاُّااألر اب العميم القادًر ِما بُّ جذا رَ رَ خِ ت، كيف استَ نَ تاَ ناِ دت 
ْاِااتِ قِ رُ طُ  ي ِ عمااى ِضاا َِّ ياااة االنقِ مَاالَّ ذَ   مُ تِ يئَ ِشااَِ لِ  ةا يَعااطِ   مُ تِاارَ دِ قُ لِ   ا نقاااََّ ب مُ ائِااْال َّ  ًذااا إىل ّلف جمارِ ذااا 

َِ رِّ قَ تاَ ِسااذا إىل مُ أ  ساااقَ  جم ْكيااف َجااع ساابحان   ااني الااذَّ عِ ها  ْألقااى احملبَّااكَ ذااا،  ْاألنثااى  ة  ينذِااا، ر 
ْاحملبَّ ْكيف قاَّها  سمسمة الشَّ  ْكياف ًنِاعوِ ْتَ  دِ لَاالوَ  ي ِ ختمِ  بُ بَ ِا  الذي هو سَ ة إىل االجتِ ذو    ، 

ْسااااقَ بِ منذِاااا عااان بااااحِ  كااالي   دِ ِعااان ماااع  اُ ًِ ناااك املاااا َ ًِ ِاااا  ذَ ر اجتِ دَّ قااا ظ ن أعِااااظ الُعاااذِا ِمااا ،  ْر
َجعذِاااا ك مَ  ال  َااااُساااوا  في ِ   َهااانالُاااينااااا ال ًَ عِ هلِاااا قاااراراا مَ ل َعاااْجَ  دٍ ْاِحااا عٍ وِضاااْاألعضاااا    ٌَّ رِ د، 

ال عارِ ُِ جِ فيَ  ال آف تسمَّ اِ ًَ  ءٌ د  ْتَ َ اطِ ع إىل النَّ جِ ط عمي ، إىل أ  قاال  فاار ل إلي   ل حاهلاا مَّاأَ ة 
ْأنَّاا ْاااانا ْماا باارت إلياا  ثانيااا.  ْ ااراا أْ عقااّلا أْ    لاو اجتِااع اإلناس  عماى أ  َيمقااوا هلاا مسعاااا 

ْحاا،  ل عَ قر  أْ عِ  ْاحِ ظِ مِاا أْ ر ْقذاا؛عُ  ظِّ ن أََّ رقااا ِما ل عِ  ؛ذاظامِ ر عِ ن أب َ داا مِ ِاا   ر ا عِ  ال َشا ر
ْا عاان ذلااَجااعَ   لَ دَ ْاِحاا  ن مااا ٍ ِماا  ٍ رَ طِااك قَ   ٍ يِ َشاا كاالَّ   نَ َقااتاِ الااذي أَ  ع اهللِ نِ   آثااار ُباا اال ذلااك كمااا ك؛ك

 .(1) " نيذِ مَ 

 ت:ي  ن المَ م   ي  ثالثاً: إخراج الحَ 
 [.27]آل عِرا    َّخت حت جت هب  مب خب حب جب ُّ قال تعاىل  

]األنعاااااااااام   َّىن من خن  حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل ُّ ْقاااااااااال تعااااااااااىل  
95.] 

ْهي مَ ط َ ن النُّ مِ  ا احليوا َ حان  َيِر سب اهللَ  ْمعناه أ َّ  َيِر تَ يِّ ة  ْقيالمِ  ةَ  َ طِ ا النُّ ة،    ن احلياوا ، 

                                           
 (.214، 205ًْنظر  م تاح َّار السعاَّ  )ص( 1)
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ْقيالن الطَّ مِ  ةُ ضَ يِ ْالباَ  ،ةضَ يِ ن الباَ مِ خ رِ ال َ   لا ْالُعا .(1) نِ ن املا مِ ِما رَ ْالعاافِ  ،رن العاافِ املا من ِما  ري. 
ْإحاطَةِ اهللِ   ِ رَ دِ قُ  يبِ جِ عمى عَ  يلٌ لِ ْهو ََّ  ،لٌ حابِ   . ٍ يِ شَ  لِّ عُ  ِ   ِ ِِ مِ عِ   

 ة:تَ ي  ة المَ في الماد   ريان الحياة  رابعاً: سَ 
 [.33  ]ًس َّ مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ قال تعاىل  

 حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّ ْقاااااال تعااااااىل  

 [.5  ]احلج َّ مق
ختمُّاالِ ِحااال َ  كِااا ِ   رِ ْمااا  املطَاا ،باااحلةٍ  مٍ ِحاارَ جااوَّ وُ باااحلة كَ  ةٍ  َاارِ تاُ  وَُّ ُجااألاايس ُْ  ة ك َ ااطِ   النُّ ، 

ْا الااكَّ  َاا  ك ال ُّ رَ ذِ البَاا  ِ مُّااخَ تَ حم كَ الارَّ  ِْاار ْاِ اا نامِ ياااحَ   ِ ِر ة.  ااااَّ ْهعااذا إىل حَ  ياااا،نامِ  دِ لَااالوَ  ياااا كخاار
ْحدانِ  اهللِ   ِ رَ دِ ْقُ  (2) ثِ عِ الباَ  ةِ حَّ ا  عمى بِ يا مِ قِ عَ  يّل ِ لِ فذذا  ََّ  ،اإلنسا ِ  تِ وِ ْمَ   ِ ِر الكَّ    .تِ يَّ تعاىل ْ

 :ق  ة الخال  ي  على وحدان   ل  دُ تَ  ق  ل  ة الخَ دَ ووح   ،د  وج  ن مُ لها م   د  بُ  وجودات الاً: المَ سخام  
ْعَ قِ الل هباا عماى ِالِ دِ ر ك هاذه املخموقاات هاي االساتِ ظَ ل إليذا النَّ وبِ ة اليت ًُ يجَ تِ النَّ   يمِ ِظاذاا 

ُِ ًرك لا . فه ال َشاْحادَ   ِ تِ باََّ ْعِ  هِ رِ كِ ْذِ  هِ رِ عِ شُ  جوبِ ُْْ   مطانِ سُ  ال أُ ت  ااطِ َقامِ  َّناا ماا  ت دَ ِْجاّلا 
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ ثاااااا قااااال تعاااااىل  بَ عَ 

 ني  مي زي ري  ٰى ين ىن  نن من زن  رن  مم  ام  يل  ىل
 [.191-190]آل عِرا    َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ ْقاااااااااااااااال تعااااااااااااااااىل  

 [.27  ]ص َّمه
ذم ه هو الذي ِم  هذه املخموقات لعانَّ ْحدَ  اهللَ  و   أ َّ حرِّ اَ ًُْ  فو َ ع َ ًَ   ِ ن اخلمِ مِ  رُ ْاألكثاَ 

ْ  مع  غريَ     شيئاا.ه  ن مل َيمُ ًعبد
 َّ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب ُّ قاااال تعااااىل  

                                           
 (.1/291انظر  ت سري الب وي )( 1)

 (.142-3/141أًسر الت اسري لمجكائري )( 2)



34 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 [.61  ]العنعبوت
 خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّ ْقااااااااااااال تعاااااااااااااىل  

  خلحل جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 [.32 - 31  ]ًونس َّ خن حن جن ممخم حم جم هل مل
ار عماى اِاتّلف الع اا ؛ أل َّ ظِ اخلاّلا  جاوَِّ وُ هاو اإلقارار  ِ  داللِ تِ ْاالِسا رِ ظَان النَّ مِ  دُ اِ فميس القَ 

ْمِ ذِ أجناِسا ْإمناا القَ ْ   ِارُّ ِقاام ًُ ِذامِ مَ م  ْتَااابااََّ العِ إفاراَّه  ِ  دُ ِااا ،  ْإذا كاا  هناااك   ماا ِساابااََّ عِ  كِ رِ    واه. 
ْتَ ْعِ   ا رَ عاااا اَ مُ   ِ اخلاااالِ  ر   نعاااارِ ظااااهَ ن تَ َمااا ااااا فذاااذا ال قِ ُبُّ َعااانااااَّاا  َِ ة مَاااة العاقِ َّ رِ َشاااالبَ  ساااابِ ة لااا  ك حِ ي

ْسَ مَ قِ ى عَ   قد أل َ  ؛ ألنَّ رَ عِّ امل َ   ٰذ يي ُّ ني، قاال تعااىل  ْاملعتاوهِ  داَّ البُاِما ِ ْبار ك ِعا  سَ  ِ   ناَ  َّ   

 [.35  ]الطور َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ُِ قضاية  -  ن ِاالِ لا  ِما دَّ  ُا ال  موظٍ  كلَّ   أل َّ  ؛. هذا ال ًُعقل ٍ ِالِ  ن غريِ قوا مِ مِ املعىن هل 

َِ   ٍ ن ِالِ هلم مِ  دَّ  ُ  ْإ  كا  ال - ذا حىت األط الفُ عرِ ًَ   ؟ هذا حماال؛ أل َّ  ذمقوا أن سَ مَ فذل هم 
َِ م فذاام عاااجِ ذِ ِساان ُ أ  ِ ِمااَِ ًكن عاان كااانوا عاااجِ ْإ   ، هُ جااوََّ   ُْ بِ ِسااال ًَ  ي َ الشَّاا ْ  عاان  م هِ غااريِ   ِ ِمااك
ىل ِمااا  قااااا هاااو اهللُ هلااام ِالِ   أ َّ نيَّ َعاااتاَ يَ ال، فاَ ، [36]الطاااور   َّ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ ن  ااااب أ

ًْعبُ عُ ب عميذم أ  َيضَ سبحان  جيِ  ْحدَ وا ل   ْه   ل . ًكَ رِ ه ال شَ د
ًعاااااااااااااااااااااى اإللاااااااااااااااااااا   فواعجبااااااااااااااااااااا   كيااااااااااااااااااااف 

 
**
 أم كيااااااااااااااااااااااف جيحااااااااااااااااااااااده اااحااااااااااااااااااااااد 

 حتًرعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة هلل ك كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا  
 

 دشااااااااااااااااااااااااااااهِ  ْتساااااااااااااااااااااااااااعينة أ اااااااااااااااااااااااااااداا  **
ااااااااااااااااااااااااااةشااااااااااااااااااااااااااي ْك كاااااااااااااااااااااااااالا      لاااااااااااااااااااااااااا  ًآ

 
ْاحااااااااااااااااااااادتااااااااااااااااااااادل عماااااااااااااااااااااى أنَّااااااااااااااااااااا **    

ْحد  هذا اخلم    ْظائِ َِّّ  َ ًاُ  كل    ْاحدٍ  ظامٍ ْف  نِ ْ  مب  هئ  ُّ  عاا لمذي ة من  طائِ   املطمو َ  َ ي 

 .[50  ]ط  َّ مث هت مت هب
ال ًاُاااتِاااي َ ظِ َْ  منااا  عااان أَّا ِ   ٌ يِ ي َشاااِااااعِ تاَ سِ ال ًَ    َقاااِالِ  عماااى أ َّ  لُّ دُ ا ًَااا اااا هِ ة غاااريِ يَ اااظِ ي َْ َِّّ  َ   

ْاِحاارَ  اِّ دَ ُْماا ًرن، قااال  ِّ املاادَ  إراَّاتِ  ّلفِ عاااا الِااتِ بَ تاَ   ُ ظاُماانِ  لَّ ًرن الِتَاا ِّ دَ   ُماادا إذ لااو كااا  لاا  ِعاا د؛ه 
 [.22  ]األنبيا  َّ مع جع مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس ُّ تعاىل  
ْاِحاا ال ال ًعااو  اإللا  إالا  َّ ؛دِّ َعاتاَ ِاا آهلااة مُ جياون أ  ًعااو  فيذِ    الت اآلًاة عمااى أنَّافادلَّ  داا،  
ْإ َّ د إالا   ال جياااون أ  ًعاااو  هاااذا اإللااا  الواِحاااْعماااى أنَّااا ْتعااااىل.  ااا فسااااََّ   اهلل سااابحان   ِوات السَّ
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ِْماََّ دِّ عَ تاَ اآلهلة فيذا مُ   ِ وِ ن كَ م مِ ًمكَ  ْاألرءِ  ْأنَّا  الواِحااإللَا  ِ وِ ن َكا ،  ّلح هلِاا َبا   الد غاري اهلل. 
ت   قاَمااااْ ِاااا ،لِ دِ الَعاااا  إمنااااا هااااو  ِ ياَمااااقِ   َّ ه. فاااا ه ال غااااريُ ْحاااادَ  ِااااا هااااو اهللُ   فيذِ   ااااأ  ًعااااو  اإللَااااإالا 
ْاألرءالسَّ   [.16  ]الرعد َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ قال تعاىل   (1) ِوات 

  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم ُّ ْقااااااااااااااال تعاااااااااااااااىل  

 [.91]امل منو    َّٰذ يي ىي
قااا ِالِ  أ  ًعاو َ  دَّ  ُا ال احلا ا   َ اإللَا ر، فا  َّ اهِ الظا  يكِ جِ    الوَ ر هبذا المَّ الباهِ  ل هذا الُبها َ فتأمَّ 

ارا ع عن  الضا فَ دِ ًَْ  عَ  ِ الناَّ  هِ دِ ل إىل عا ِ وبِ ّلا ًُ فاعِ  َِ   ِعامِ   ك مُ كُ َر ِشار ًَ . فمو كاا  معا  سابحان  إلا  آ
 َِ ْحينَ لٌ عِ ْفِ   ٌ مِ لعا  ل    ََّ رَّ  َ ْتاَ  ًركِ ذلك الشَّ  رِ ذِ ر عمى قاَ دِ  ل إ  قَ  َة؛ركَ ى تمك الشا رضَ فّل ًَ  ذٍ ئِ ، 

ْاإلهليَّ  امل ْإ  مل ًاَ لَ عَ   فاَ ْنَ ة َُّ مك  ْذَ ِقاخبمِ  ََّ رَ ر عمى ذلك انَ ادِ قِ .  َّ رِ َ اناِ  ، كِاا ًاَ ب  اذلك اخلِماَها  
َِ  رِ ذِ نذم عمى قاَ َّ مِ رِ ر املن َ دِ قِ   إذا مل ًاَ مبمعِ  ضٍ عِ ذم عن  اَ عضُ نيا  َ الدُّ  موكُ مُ   عمي . فاّل وِّ مُ ْالعُ  رِ اآل
  مورٍ ة أُ ّلثَ ثَ  دِ حَ ن أَ مِ  دَّ  ُ 

ْسُ خبمقِ  إل ٍ  ب كلُّ أ  ًذهَ ا إما  -1   .مطانِ   
 .ضٍ عِ ذم عمى  اَ  عضُ  وَ مُ عِ ا أ  ًاَ ْإما  -2
ال ًتَ رَّ اَ تَ ًاَ  دٍ ْاحِ  كٍ مِ مَ  رِ ذِ قاَ  ا أ  ًعونوا حتتَ ْإما  -3 فو  في ،  ل رَّ اَ ف فيذم كيف ًشا ، 

ْحدَ  ْهم العَ ًعو    .(2) يدبِ ه هو اإلل  

 :االسئ َلة
ْحدانِ ع  ِ  اخلمِ  داللِ   االستِ جِ ما َْ   1   ة عمى ذلك.لَّ ر األَِّ اذكُ . ؟  ة اخلالِ يَّ مى 
ْحدانِ الا اهلل الدا  ن آًاتِ يئاا مِ ر شَ ذكُ   اُ 2  َِ تِ يَّ ة عمى  ْما فيذا.  ِ مِ   ك   األرء 
ْحدانِ لَّ ن أَِّ ذكر شيئاا مِ   اُ 3  َِ  ة اهللِ يَّ ة  ْما املراَّ السَّ   ِ مِ ك     ؟ السَِّاِا ، 
ْحدالَّ َِّ ن أَ ذكر شيئاا مِ   اُ 4   ك ِم  اإلنسا . ة اهللِ يَّ نِ ة 

                                           
ًْة )ص ( 1)  (.25شرح الطحا

ًْةش( 2)  (.24-23)ص  رح العقيد  الطحا
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َِ آََّ   ِ خبمِ  داللِ االستِ   َ جِ ذكر َْ   اُ 5  ْحدانِ نِ  َ   ِ مِ م ْ ن اآلًاات الايت ْشايئاا ِما ،ة اهللِ يَّ ي  عمى 
 ت  ذلك.ََّ رَ َْ 

 داللِ   االسااتِ ِجااْمااا َْ  ،؟ ن احلاايا ِماا تِ ْإِااراا امليِّاا ،تِ ن امليِّااِماا احلاايِّ    مااا معااىن إِاارااِ 6 
ْحدانِ   ؟  تعاىلهللِ ة ايَّ  ذلك عمى 

 ؟ ةيامَ عمى إحيا  األموات ًوم القِ  اهللِ   ِ رَ دِ عمى قُ  األرءِ  يا ِ حِ   ِ  داللِ االستِ   ُ جِ   ما َْ 7 
 .لِ قِ ْالناَّ  لِ قِ ك العَ  دٍ وجِ ْمُ   ٍ ن ِالِ هلا مِ  دَّ  ُ  املخموقات ال عمى أ َّ  االِسِتداللَ ذكر   اُ 8 



37 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 ثال  الث   لُ ص  الفَ 
 ي  ن  و  الكَ  ظام  الن   ساق  رهان ات  بُ 

 :ة  فَ صادَ المُ ب   ينَ ل  ين والقائ  ي  ع  بائ  على الط   د  والر   ،ي  ن  و  الكَ   واإلت ساقظام  والن   ة  ين اإلرادَ راه  بَ 
اَر مُ  ظاامٍ نِ  كلُّ  و  يُّ عِ باائِ   الطَّ قولُاكِاا ًُ   دِ ِاان غاري قَ ِما ةا فَ اااََّ ث مُ ن أ  اادُ ال ميِعا  تناِساب مُ كَّ

 .ةِ فَ ااََّ ُِ االمو   ِ ْالقائِ 
ْ  ُْ نعِ و  هم الذًن ًُ يُّ عِ بائِ طَّ ْال ْالقاائِ يَعابِ إىل الطَّ  األشيا ِ  جوََّ بو  ُْ نسِ ًَْ  ، اخلالِ  وََّ جَ ر مو  ة، 

ْ  ُْ نِعااااًُ  ،ة مااااثمذمفَ املااااااََّ  ِ  ًَْ اخلااااالِ  جااااوََّ ر ْكّلهااااا  .(1) ةفَ األشاااايا  إىل املااااااََّ  جااااوََّ نساااابو  ُْ   
 ثٍ دَ حُمِا لَّ ُكا   ؛ أل َّ دَ   املّلِحاة كِاا ًقولُايَعابِ الطَّ  ااتاال نِ  ةِ فَ املاااََّ  يادُ لِ لايس هاو َْ   ُ ، فااخلمِ طٌ بِّ خَ تَ مُ 
ْ  ِاالِ   ماوظٍ  وَُّ ُجال ُْ ، إذ ال ًُعَقا ٍ ن ِاالِ لا  ِما دَّ  ُ  ال  موظٍ  ث، ْكلُّ ن حمدِ ل  مِ  دَّ  ُ  ال ال  ٍ َّ  ،
ْ  مُ ثَ أَ  ْلو قِ  َ رَ ن الذي ضَ ر مَ ظُ نِ ت ًاَ  َ تاَ اللِ  بَ لو ُضرِ  ِ ُّ ، فالاَّ رٍ ثِّ  َ ر َّ مل  دٌ َحاك أَ  ِ رِ ِضا ًَ لا  مل يالَ  ، 
هلاذا اعاى عان اإلماام أيب حَ  َ رَ ن َضا َّا مَ قِ تَ ِناًاَ  ي حاىتَّ عِ بِ ًاَ  لُّ ظَ  ل ًَ  ؛عنِ تَ قِ ًاَ   - رمحا  اهلل -ة يَ انِ  . 

ْا البَ وِ قاَ  أ َّ  ْن قبال أ  نَاا  ة، فقاال هلاميَّاو ِ  ُ ياد الرُّ حِ وِ ًر تاَ رِ قِ مع  ك تاَ  ثَ حِ ماا أراَّ م ك هاذه مَّ عَ تَ أِاُب
ْتَ ِسااا ِ ناَ  ِ  هِ ْغاااريِ  ْاملتاااا ِ  عاااامِ ن الطَّ ئ ِمااامِاااتَ ِِ تَ ب فاَ هَ ذِ ة تَااامَاااجِ ة ك ََّ ينَ  ِ َسااا ة عاااناملساااألَ  ذا ِسااا ِ ناَ عاااوَّ  ِ ذا 

ْتاُ ِسا ِ ناَ ي  ِ ِسا ُ فاَ  ْتاَ ِر ِ اذا  ن ال ميِعاا ،فقاالوا  هاذا حماالٌ  .دٌ َحاها أَ رَ  اِّ دَ أ  ًُا غاريِ  نِ ذلاك ِما كالا   ،عِجارِ غ 
   ؟!مِ  ِ ُْساااا هِ مااااوِّ   عُ فعيااااف ك هااااذا العااااامل كمِّاااا ةينَ  ِ أ ااااداا، فقااااال هلاااام  إذا كااااا  هااااذا حماااااالا ك َساااا

ْ  لِ (2) ْاملنعااار د شااااهِ ناااا نُ ع  هاااو أنَّ هاااا  القااااطِ  و  ك جاااواهبم عااان هاااذا الُبُ رِ طَ ِضااا  مُ اخلاااالِ  جاااوَِّ وُ .
ذا ثُ هذه األشيا  حتادِ   ًقولو   ا ، فتارَ ن حمِدثٍ ل  مِ  دَّ  ُ  ال حمَدثٍ  ْكلُّ  ث شيئاا فشيئاا،حتدُ  األشيا َ 

ْااِاااَّات. فذااذِ ْاحل باااتِ ن النَّ ِماا األشاايا ِ    عاان ذاتِ بااارَ ة الاايت هااي عِ يَعاابِ الطَّ  ه العائنااات يوانااات 
َْجاا ،ةبيَعااعناادهم هااي الطَّ  األشاايا    اتِ   عاان ِباابااارَ هااي عِ   ذا. أْ ًقولااو ت ن َساادَ ْهااي الاايت أ

ْ ُااان َحاااذا ِماااِااااِْاائِ  ََّ رار   ُِ  ةٍ ّلَساااْمَ  ةٍ وَسااابُ ًْاُ  ةٍ طو َاااْرُ   ٍ ر ْهاااذه القاةٍ ونَ ُشاااْ  ةٍ َكاااَر حَ ن ات ِماااياااامِ  ِ . 
                                           

َْت اُعِمذاا  ِنَاِ ِساذا، ال ِ َساَبِب تَاد( 1) حنِوهاا،  ْاملوجبَاة  ْارٍَِّ ِمان أي  أ َّ األشياَ  حتُدُث نَِتيَجَة اِجِتِاِ  الَعناِباِر السااالَِبة  ِ رٍي 
ٍر ِلُوُجوَِّها ك َنَظرِِهم. ُْمَقدِّ  ِاِلٍ  هلا 

ًْة )ص( 2)  .(21 شرح العقيد  الطحا
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ْهااذه القا ِ . هااذه الاِّاادٍ والُااْتَ  اٍ كاُْ ْتَاا منااوي  ْسااعو ٍ  ْهااي الاايت ذِ ِِ عِ كَ ة  ِاايَعاابِ ات هااي الطَّ يااامِ  ات  م، 
ْجدَ  ْهذا قاولٌ أ  دِّ ل عماى َحاباار األَّْ االعتِ ة  ِ يَعابِ الطَّ  أل َّ  ؛نِ ًِ باارَ عماى كاّل االعتِ  لٌ  اِطا ت األشيا ، 

ااَقاامَ َِ  ِا ُ ْالسَّاا ،ءَ ت األرِ َقاامَ َِ  ، فاااألرءُ ةا قَااْ مو  ةا َقااعااو  ِالِ قااوهلم تَ  ْهااذا َعااْهَ  ِا َ ت السَّ ذا. 
ان باار الثاااالعتِ    ِ تُ حالَ يّلا فاستِ حِ تَ سِ بار مُ ة هبذا االعتِ يعَ بِ عن الطَّ   ِ اخلمِ  ْرُ دُ ْإذا كا  بُ  ،يلٌ حِ ستَ مُ 

َِ  ي ِ الشَّا ذاتُ  َكتجَ   إذا عَ ألنَّ  ؛ةا حالَ استِ  دا أشَ  ىل؛ أل َّ   ِماتِ  َ ِبا كُ ِجاعَ   فاَ ِقامِ عان   جاوََّ ُْ  ن  ااب أ
ْهااي مُ ُقااختمُ  الااذي تقااوم  اا . فعياافَ  املوبااوفِ  ِ  طٌ بِ تَ رِ ُماا ةِ  َ الاِّاا ْإذا ثاَ رَ ِقااتَ  ِ     هااا ِ الُبُ ت  ِ بَاا  إلياا . 
ْأًضاااا فالطَّ  َ دْث الاِّااُحاا مَ كِ لَاا دْث املوبااوفِ ُحاا فعيااف  ةٌ حمَضاا ةٌ فذااي آلَاا ،هلااا عورَ ة ال ُشاايَعاابِ ة، 

اظِ العَ  ر عنذا األفعالُ تادُ  َِ اْاحلعِ  دا ِ اإل ِا ةِ ة الايت هاي ك غاًَاي ْاإلتِ َِ إىل  تَ رِ ظَاك إذا نَ قاا . ف نَّاة 
 نيَّ بَااتاَ  يابِ جِ العَ  يمِ نظِ ْالتَّ  ةِ قَّ الدِّ  هِ في  هبذِ  املخموقاتِ  رِيِ ْسَ   ِ مسائِ   ِ ضِ ْأرِ   ِ أفّلكِ  ِ  مِ ظَّ املنَ   ِ وِ هذا العَ 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ   هاااو اهلل، قاااال تعااااىل يمٍ ِعاااحَ   ٍ  عااان ِااالِ إالا  رَ دُ ِاااان أ  ًَ   ال ميِعااالااك أنَّااا

 [.16  ]الرعد َّ خب حب
ْحدَ   هو اخلالِ أنَّ  ن اهللُ ْقد أعمَ  حتدَّ     جع مظ حط ُّ ني  قولا   كِ ْاملشاِر  ًنَ دِ املمحِ  ى ه ال ِ ه 

 [.11]لقِا    َّخف حف جف مغ  جغ مع
 جن مم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف  ُّ  ْ قولاااااا  

 .[3]فاطر   َّ جه هن منخن حن
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    قولااااااااا ْ 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه

 [.72 - 71  ]القاص َّ مب زب رب يئىئ  نئ مئ زئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّ ْ قولااااااااااااا   

 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك

 مث هت مت خت  حت جتهب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني

 مض خض  حضجض  مص  خص  حصمس خس  حس جس  مخ  جخ  مح   جح مج حج

 جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط

 ىنمن خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خلحل
 .[64 - 60  النِل] َّ حي جي يه ىه مه جه ين
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اااْلَ  اااا قاااال النَّ َِ   نث مث زث ُّ   -عميااا  الساااّلم-إ اااراهيم قاااال  ﴾نت مت زت رت ﴿َّ  رُ ِِ

  ]البقااااااار    َّمم ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
258.] 

ْقامَ دِ ة املعانِ جَّ ت حُ عَ فانقطَ   َِّّ مِا  ك الارَّ عمى اخلم  أَجعني، قال  عض العَ  اهللِ  ةُ جَّ ت حُ ًن، 
  (1) ةيعَ بِ إىل الطَّ  يا ِ األشِ  ة إجياَِّ بَ سِ نِ  ِ  لِ وِ القَ  عمى أبحابِ 

 قااااااااااااااااال لمطبياااااااااااااااااب ال يمساااااااااااااااااوف  كعِااااااااااااااااا 
 

**
ذااااااااااااااااااااااا  رهااااااااااااااااااااااانبإ  الط   يعااااااااااااااااااااااة عِم

اااااااااااااان الطبيعااااااااااااااة عنااااااااااااااد كونااااااااااااااك نط ااااااااااااااة   ًأ
 

 ك الاااااااااابطن إذا مشااااااااااجت  اااااااااا  املااااااااااا ا  **
ااااااااااااان الطبيعاااااااااااااة حاااااااااااااني عااااااااااااادت عُميقاااااااااااااة   ًأ

 
ْأر عاااااااااااااااااااااااااني ثاااااااااااااااااااااااااوا  **  ك أر عاااااااااااااااااااااااااني 

اااااااااااان الطبيعاااااااااااااة حاااااااااااااني كوناااااااااااااك مضااااااااااااا ة   ًأ
 

ْقااااااااااااد مضااااااااااااى العاااااااااااادَّا  **  ك أر عااااااااااااني 
 أتُااااااااااااااااااارَى الطبيعااااااااااااااااااة بااااااااااااااااااورتك ماااااااااااااااااااوراا  

 
ْ نااااااااااااااااااااااااااا  ** ْمناااااااااااااااااااااااااااظر   مبسااااااااااااااااااااااااااامع 

ِرجتااااااااااااااااك منعساااااااااااااااااا    أتاااااااااااااااارى الطبيعااااااااااااااااة أ
 

ْاهااااااااااي األركااااااااااا  **  ماااااااااان  طاااااااااان أمااااااااااك 
 أم فجااااااااااااااااااارت لاااااااااااااااااااك  المباااااااااااااااااااا  ثااااااااااااااااااادًذا 

 
 فرضااااااااااااعتذا حااااااااااااىت مضااااااااااااى احلااااااااااااوال  **

ْالاااااااااااااااااااااااااادًك   حمبااااااااااااااااااااااااااة أم بااااااااااااااااااااااااااريت ك 
 

ًرضااااااااااااااايك م تبطاااااااااااااااا  ** اااااااااااااااا مباااااااااااااااا   فِذ
ْلِ ة نُاابَ ِساانِ  ، كَ تعاااىل إىل  عااض  موقاتِاا اهللِ  أفعااالِ  ة  عااضِ بَ ِسااة نِ يَعاابِ الطَّ  أهاالِ  لَ وِ   قَااابِ ِشااا ًُ  ااا   ك

ْاملنخَ  األمطارِ  َِّ جاومِ ة أْ إىل النُّ َّ ضات ااوِ  ِ إىل املناِات  ْهاو ماا ًسا ، األنوا ِ ساقا   ِاتِ ى  االسِ . 
اادِ ن َحااني ِماايحَ حِ ْك الاَّاا   ِ بِ الاُّاا ّل َ َباا  اهللِ  ى لنااا رسااولُ ما َبااقااال "  د  اان ِالااد ًث ًن

ا يل،ن المَّ كانت مِ   مسا ٍ ر ثِ ية عمى إِ بِ ًِ دَ  احل ِا ْ  مااذا عماى الناا لَ ف أقبَارَ ا انَاافم ا  فقاال  هال تادر
ْرسااول  أعماام. قااال  قااال أباابَ  عاام ُّ قااال رَ  ْكااافِ  نٌ مِ  ِ ي ُمااباااَِّ ن عِ   ِماا؟ قااالوا  اهلل  ن ا َماافأمااا ر؛يب 

ْأماا العواِكا رٌ كافِ   ،يب نٌ  مِ   فذلك مُ تِ محَِ ْرَ  اهللِ  لِ ضِ  َ نا  ِ رِ طِ قال  مُ  كاذا    ِ وِ نَااناا  ِ رِ طِ ا مان قاال  مُ ب. 
  ال جياون عماى أنَّا دًثُ احلا   َّلَّ (2) اجملياد . قال ك فت  "بِ واكِ العَ  ِ  نٌ مِ  ِ مُ  ،يب  رٌ ك كافِ لِ ذْكذا ف
ْنِ   اجملااان.يلِ بِ ْلااو عمااى َسا ه،إىل غاريِ  اهللِ  أفعااالَ  يفَ ِضااأ  ًُ  دٍ ألَحا ه إىل غااريِ  اهللِ  ة أفعااالِ بَ ِساانتذااى. 

                                           
 ِمن النونية الَقحطانِياة.( 1)
 (.264انظر  فت  اجمليد )ص ( 2)



40 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

ْلَ  أ َّ  دَ ِقاااكاااأ  ًعتَ   ،إجيااااٍَّ  ةَ بَ ِساااه نِ ذا إىل غاااريِ بَ ل  أ  ًنِساااو  األْا   النَّااانِيِ عَ وِ عماااى نَاااا  لِ ِعااا ِ املطااار  ِ  ناااك
ْتَ النُّ  ْهاااذا ِشاااريِ أثِ جاااوم  ْكُ هاااا.  ًرعاا ك َشااا هللِ ل َعااا  جَ ة؛ ألنَّااان املمَّااا ااار  ااااهلل تعااااىل َيااارا ِمااارك أكاااُب 

ْتسااهُ  اهللِ  بذا إىل غاريِ ان  أ  ًنِساو  الثاا . النَّاأفعالِ   اهللِ  ه أَّناا أفعاالُ قااَِّ ري ماع اعتِ عبِاّلا ك التَّ جمااناا 
ْكُ أبا َ  كٌ رِ َْشا مٌ فذذا حمرَّ  ،هْحدَ    ا نكالِ   ِ وِ الناَّا ريَ أثِ د تَاِقاتَ عِ   مل ًاَ ألنَّا ؛ةن املمَّاا ِمار ال َياِر أبا َ  رٌ ِ ار، 
 م هبا.ذا إىل الذي أنعَ تِ بَ سِ م نِ دَ عَ لِ  مِ عَ الناِّ  رِ  ِ ن كُ فيعو  مِ  رِ املطَ 

 ٰذُّ ذلك، قاال تعااىل   ن أجلِ مِ  رِ هِ ة الدَّ بَّ سَ ْمَ  رِ هِ إىل الدَّ ِث ة احلواَِّ بَ سِ نِ   ْمثل هذا أًضاا 

 [.24]اااثية   َّ زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ا ي ُ عِاًَْ  مٌ وِ ار مياوت قَااه الادا  هذِ إالا  ما مَثَّ   أي َِ ْلايس هنااك حَ آ  ، ْ ث إليذاا َعاباِ ِارى ناُ أُ  ياا ٌ ر

ْنَ املوتِ  دَ عِ  اَ  مل ًَ هِ م إىل الدَّ ذُ بوا إهّلكَ سَ ،  ْهاذا قَااإىل اهللِ  بوهُ نسِ ر  ْ عاض َّاهرِ ة الدَّ  َ ّلِساال َ  لُ وِ ،  ة 
ْمن  مَ بِ رَ كي العَ ِر شِ مُ  ْاملعاارِ املااائِ    ِ بُ اايِ   هاو الاذي ًُ م أنَّاعُ كِ   ًَااألنَّا ؛رَ هِ الدَّ  بُّ سُ ن ًَ ،  ْك ب  ه. 

ر  الاَّ   بُّ ُسام ًَ آََّ  ًين ا انُ  ذِ ًقاول اهلل تعااىل ًُا " قال  قال رساول اهلل  حيحني عن أيب هًر
ْاًة "ذارَ ْالنَّ  يلَ المَّ  بُ مِّ قاَ أُ  رُ مِ دي األَ يَ  ِ  رُ هِ ْأنا الدَّ  رَ هِ الدَّ  ْك ر . ر"هِ ف ن أنا الادَّ  رَ هِ وا الدَّ بُّ سُ ال تَ  "، 

ْمَ نَّ السُّ  حِ رِ  وي ك شَ قال البَ   ؛لِ وانِ   عناد النَّابُّ َسا  أي ،رِ هِ الادَّ  ما أَّنا ذَ ن ِشاكا  ِما  بَ رَ العَ  عناه أ َّ ة  
 رِ هِ   الااادَّ واِر م قَااذُ تاِ ه. فيقولااو   أبااا اَ عااارِ ْامل بِ ن املاااائِ م ِماااذُ يباُ ِااابو  إلياا  مااا ًُ ِساانِ ألَّناام كااانوا ًاَ 

اامااا ناااهلم ِماا رِ هِ ر. فاا ذا أضااافوا إىل الاادَّ هِ م الاادَّ هُ ْأ اااََّ  ذا بِّ ع َسااِجاارِ ذااا، فعااا  مَ مَ وا فاعِ با د َساادائِ ن الشَّ
َّنا. ي و ِضااالاايت ًُ  ورِ ألُماالِ  ةِ ل ك احلقيَقااإذ هااو ال اِعاا ؛ْجاالَّ  عااكَّ  ذا إىل اهللِ بِّ ع َسااِجاارِ ذااا، فعااا  مَ مَ فاعِ 
ذاااا هاااو اهلل سااابحان  ن أجمِ ِمااا رَ هِ وا الااادَّ با الااايت َسااا ماااورِ هاااذه األُ  لَ فاِعااا أل َّ  ؛رِ هِ الااادَّ  بِّ وا عااان َساااُذااافناُ 

ْلايس  ماور،ه األُ ك هاذِ  لٌ ِعالايس لا  فِ  رَ هِ الادَّ   َّ أل ؛تعاىل هللِ  ةٌ بَّ سَ مَ  رِ هِ مدَّ م لِ ذُ تاُ بَّ سَ عو  مَ ْتعاىل. فتَ 
ْل ن أمسااا ِ ِماا رَ هِ الاادَّ  معااىن احلاادًث أ َّ  هااو الااذي  اهللَ    احلاادًث أ َّ نَااياَّ معناااه كِااا  اَ  نَّ عاااهلل تعاااىل، 

ْاهلل أعممونَ هُ رَ عِ ًَ  ْما ا ُ   النا ِا ما ابُّ جيري فيذِ  ،ذارَ ْالنَّ  يلَ ب المَّ مِّ قَ ًاُ   .  (1). 
ر ك َشااانِ   كِااا ًاُ ْاخلساااارَ   ِ  ِ ْالاارِّ  و ِ ُحاااْالنُّ  و ِ ن احلظُااِماا ْاِ ب إىل الاااُبُ َساانِ ماااا ًاُ   ْمثاال ذلااك

ْمثل هذايَّ مِ اااهِ  مورِ ن األُ مِ  تِ  عض اجملّلا  ال  " عنا  ك قولا   يُ ِذاالناَّ  ََّ رَ فقاد َْ  ً ِ الرِّ  با سَ   ة. 

                                           
 (.358-357انظر  فت  اجمليد )ص ( 1)
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َِ ك مِ لُ ا نسأَ إنا  ذمَّ و  فقولوا  المَّ هُ عرَ م ما تَ ف ذا رأًتُ  ،ً َ وا الرِّ بُّ سُ تَ  َِ  ،ً الرِّ  هذهِ  رِيِ ن   ،يذااماا فِ  رِيِ ْ
 َِ ْنَ ت  ِ رَ ما أُمِ  رِيِ ْ   حَ حَّ َبا "  ت  ِارَ ماا أُِما را َْشا ،يذااماا فِ  رِّ َْشا ،ً ِ هاذه الارِّ  رِّ ن َشاك ِما ِا عاوذُ  ، 
 .يا مذِ ال ِّ 

َْساماذي أمرَ ة لِ بَّ سَ ذا مَ تُ بَّ سَ َِ فَ  ،اهللِ  رِ مِ أَ  ِ   بُّ  ً َ الرِّ  ْذلك أل َّ  َِ رَ خَّ هاا   سِ نِ ن ِجاذا ِماتُ بَّ َساها، ف
ْ ااِمَارِ هِ الاادَّ  ةِ بَّ َسامَ  ْقااد تعااو  كُ يَّانِ وِ العَ  رِ واهِ إىل الظَّاا ثِ اَِّ احلاو  ةُ بَ ِساانِ  مُ ة  حتاارُ .  ْقااد تعااو  ِ اة،  راا، 
 ك ذلك. قاَِّ االعتِ  بِ حبسَ  ر أْ أب َ ركاا أكَُب شِ 

 :األسئ َلة
ْحدانِ  دٍ ْاحِ  ظامٍ اخلم  عمى نِ   ِ دَ حِ وَ  ِ  داللِ   االستِ جِ ما َْ   1  ْماا الادَّ  اخلاال  ةِ يَّاعماى  ليل ؟ 

 ؟ ن القرآ عمى ذلك مِ 
 ؟ ةيعَ بِ الطَّ  تااِ ن نِ ة أْ مِ فَ   املااََّ يدَ لِ هذه املوجوَّات َْ  ن قال  أ َّ عمى مَ  َُّّ رُ   كيف تاَ 2 
 ؟ يئاا شَ   ِ ه مل َيمُ غريَ  ْأ َّ  ، ِ  اخلمِ  راَّ اهللِ ليل عمى ان ِ   ما الدَّ 3 
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 ابعالر   لُ ص  الفَ 
 إليه وق  خلُ مَ  ل  ر كُ ق  وف َ  ،خلوق  مَ  ل  ناه عن كُ وغ   ي  ه  اإللَ  مال  الكَ  هانُ ر  ب ُ 

اياانِ قااا، غَ طمَ ِااالا مُ ّلا كَ كاامِ   املعبوَُّ  ْذلك  أ  ًعو َ . اإلهليُّ  ِالُ العَ  يدِ وحِ ني التَّ راهِ ن  َ مِ  ِا ا اا ع
ْهاذا ال ًَ  واه حمتاااٌ ماا ِسا ْكالُّ  ،واهسِ  ْأمسائِاذاتِال  ِ ه. فذاو العاِماْحادَ   عماى اهللِ   إالا بِانطَ إليا .      

ْأفعالِ  اتِ ْبِ  ْهو ال َا ٍ جِ َْ  ن كلِّ مِ  صٌ واه ناقِ ْما سِ   ،   ا يِنُّ ،  ِا ْماا ِساا ِساع . إذاا إليا  حمتاااٌ  هواواه، 
ْماا ِساْغِ   ِ عِالِاه لِ دَ ِحاَْ   ِ بااََّ معِ لِ   ُّ حِ   هاو املساتَ سبحانَ فاهللُ    شايئاا بااََّ ن العِ ِما  ا حِ تَ ِساواه ال ًَ نااه، 

ْفاَ اِ قِ ناَ لِ  ًْاَ ب مِ مَاطِ ك ماا ًُ ميمِا يِنَّ ال َا لَ العاِما أل َّ  ؛هِ رِ قِ     ك مااميمِا ال ريُ ِقاال َ  صُ اقِ ْالناار عميا ، دِ ِقانا  
الب مِ طمَ ًُ  ْقد َْ دِ قِ ًاَ  ن    ن القرآ  منذا مِ   ٍ ريَ كثِ   ها  ك آًاتٍ كر هذا الُبُ ذِ  ََّ رَ ر عمي ، 

 يف ىف يث ىث نث مث زث  رثيت ىت نت مت زت ُّ قولااااااا  تعااااااااىل   -1

 [.13  ]فاطر َّىق
 ِِ ْمِ   مالِ أنَّ    اإلهليِّ ن كِالِ ف  يا .األشِ  رِ قَ ة ألحِ يَّ معِ م املدَ واه عَ ما سِ  صِ قِ ن ناَ ك املمك، 
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  القرآ   ثَ مُ ل ثاُ دِ عِ قول  تعاىل ك سور  اإلِّلص اليت تاَ  -2

فذاااااو )األحاااااد( الاااااذي ، [4 - 1]اإلِاااااّلص   َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
ْالاِّاالعِالِ َّ  ِ رِّ  َ ة، فذو األحد املتًا رت في  األحدِ حناَ ا مماة  ات العا، الاذي لا  األمساا  احلساىن 

ْاألفعال املقدَّ  ال  سة. الذي ال نظريَ العميا  ج، أي املقاوَّ ك َجيع احلوائِ  ﴾ خم ﴿. لَ ثِ مِ ل  
ْ  إلياا  غاًَااِقااتَ  ِ مُ  يي مِ  ِ ْالسُّاا يِّ وِ ِماافأهاال العااامل العُ  ًَْ ذُ جَ وائِ   َحااًسااألونَ  ،قااارة االفتِ ر رغبااو  إلياا  ك م، 

اااذِ مُ  اااد كَ الاااذي قَااا يمُ مِااا ، العَ ل ك أْباااافِ   العاِماااألنَّااا م؛ا ِ ِا ااامِ ك عِ  لَ ُِ ااايم الاااذي كَ ، احلمِااا ِ ِِ ك  لَ ُِ
 . ٍ يِ شَ    كلا تُ محِ ت رَ عَ سِ  ، الذي َْ ِِ مِ حِ 

 .هِ ريِ ناه عن غَ غِ  فعِالُ  ﴾ حن جن  يم ىم ﴿    أنَّ ن كِالِ ْمِ 
ال ك بااااا اتِ لااااا  ك أمسائِااااا يااااالَ ثِ ال مَ   أي ﴾ مه جه ين ىن من ﴿ ال ك أفعالِااااا    ،  . 



43 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

ْالشُّ ْالوالِ  دِ لَ عن الوَ  يِنُّ فذو ال َ  .(1) ْتعاىل كَ بارَ تَ   ل . ي َ بِ ال شَ  ركا ِ د 
 مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ ْقولااااااااااااااااا    -3

 مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج

 [.255  ]البقر  َّ مل خل حل  جلمك لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف
ة، مَااعامِ ال اهللِ   اتِ ِباا رِ ِكاان ذِ ياا  ِماال عمِِ تَ ِشااا تَ ِاالِ  لَّ َجااَْ  عااكَّ   اهللك كتااابِ  ةٍ م آًَااْهااذه أعظَاا

ْتَ   عان اهللِ صِ قائِ النَّ  يِ  ِ ْناَ  ( مي)   أنَّااملخموقاات إليا ، فاأَُِب  َجياعِ  رِ ِقاْفاَ  اما نااه التاا ِ لِ  عااىلسابحان  
عااان احليااا  الااذي لاا  َجيااع مَ ( حئ) ، هااو  إالا باااََّ العِ   ا حِ تَ ِسااة فااّل ًَ يَّااوهِ لُ عااان األُ الااذي لاا  َجيااع مَ 

ااا نماااة ِماااالعامِ  ْالبَ السَّ ْالُقاااِع  ْغريهاااا ِمااااااار  ْاإلراَّ   الاااذي قاااام ( خئ) ،ةيَّااااتِ  ات الذا ن الاِّااادر  
ْاِسااِساا ِ ناَ  ِ  ْأَماادَ َجااِْ ن َجيااع املوجااوَّات فأَ ه ِمااغااريَ  ْأقااامَ   ،يااع  موقاتِااَج ىن عاان تَ    ْأ قاهااا  ها دَّ ها 

 ِِ ْ َ جوَِّ ما حتتاا إلي  ك ُْ  يعِ   ْهذا ًدِل في  َجيع بِ قائِ ها  ( حب جب هئ) ،ةيَّامِ عِ  ِ   ال اتِ ذا. 
ْقاَ اتِااايَ حَ  عِاااالِ ْذلاااك لِ ( مب خب) ،عاااا ُ ْهاااي النُّ   كِ ِجاااالعَ  رِ ظااااهِ ن مَ ِمااا ومَ ْالنَّااا ةَ نَ الِسااا أل َّ   ؛تِااايَّ ومِ يُّ   

  مطانِ سُ  ِالِ ْعن كَ  ،(حج مث  هت مت خت حت جت )  فقال معِ مُ  ِالِ  عن كَ . مث أَُِب فِ عِ ْالضَّ 
ااامِ عِ  ِاااالِ ْعااان كَ  ،(خس حس جس مخ جخ مح جح )  فقاااال تِااابَ يِ هَ َْ  ( جض  مص خص حص )  فقاااال ِِ
َِ يَ ن األمور املاضِ مِ ( خض)ة بمَ قِ املستاَ  مورِ ن األُ مِ  ْأ  حط )م ذُ َِ مَّ  ما عَ عمِو  إالا ال ًَ  اخلم َ   أ َّ َُب ة. 

ِِ  ،(حف  جف مغ جغ مع جع مظ  عاااان مااااو . مث أِااااَُب م مااااا جيذَ ذِ فذاااام حمتاااااجو  إلياااا  ك تعمااااي
ْجَ تِااَِ ظَ عَ  ْهااو  ،نِيِ مَ دَ الَقاا عُ ِضااوِ مَ  يَّ ِساارِ العُ  ْقااد جااا  أ َّ ( جك مق حق مف)  حيااث ّللِاا  

ْ  العَ  ْأَُِب شِ رِ َّ ْأ َّ ْالِ ْالكَّ  ّللِ ن االِتِ مِ  ْاألرءِ  ِواتِ مسَّ   لِ ظِ  ِ  عن حِ ،  ال مُاقِ ثِ ذلاك ال ًاُ  ،    
ْسعَ تِ رَ دِ قُ  عِالِ عمي  لِ   ُّ شُ ًَ   ىك مك لك  ُّ كِا قال تعاىل  ( مك لك خك )  فقال ِِ مِ عِ  ةِ   

 [.41]فاطر   َّ يل ىل مل  يك
ع اااااامِ ( مل) ،رِ ِذاااالقَ  وا مُاااْعُ  ،املخموقااااتِ  ظَ وِ فَاااا اتِ الاااذا  وا مُاااي لااا  عُ الاااذ( خل حل )مث قااال 

 .قا ِ ْالبَ  ِالِ ْالعَ  ًا ِ ُبِ ْالعِ  ةِ َِ ظَ العَ   اتِ لاِ 
ْ ُ  رَ ِقاا  ًااذكر فاَ   ساابحانَ ري، كِااا أنَّاارآ  كثِااْغااري ذلااك ك الُقاا  ااا،  باََّ عِ  طااّل َ املخموقااات إلياا  

                                           
 (.7/686انظر  ت سري ا ن سعدي )( 1)
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 [.15  ]فاطر َّ هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ كقول  تعاىل  
 َّ ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ْقولاااااااااااااااااا   

 [.73  ]النحل
 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ ْقولاااااااااااااااااا   

 [.17  ]العنعبوت َّنت مت زترت يب
 [.20  ]النحل َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّ ْقول   
 [.194]األعراف   َّجض مص  خص حص مس خس حس جس ُّ ْقول   

ْكيااااف ًُ ِمااااالعا ِ  صُ اقِ ى النااااافعيااااف ًُسااااوَّ  ْكيااااف ًُ القاااااَِّ ك  ِ ى العاااااجِ وا َساااال!   دُ ِبااااى العَ وَّ َساااار! 
هلاااذا ًُااااملخماااوظ  اخلاااالِ   ةِ َّ وِ ِساااّلهلم ك هاااذه التَّ َضااا ارَ ة إذا َِّماااوا النااااك املشاااركو  ًاااوم القياَمااارِ دِ  ! 
ْ ِ م مِ ًذِ عبوَِّ حيث ًقولو  مل  َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّ   اهللِ  ن َّ

 [.98 - 97  ]الشعرا 
 َّرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ   قااال تعاااىل   ُ ْإحعاُماا  ِ ِماااخلَ  قااا ُ إتِ    ِالِااة كَ لَّااأَِّ  ْماان -4

 [.3]املمك  
 [.7]السجد    َّ حئ جئ يي  ىي ني ُّ ْقال تعاىل  
 [.88ِل  ]الن َّمي خي حي جي ٰه مه ُّ ْقال تعاىل  
 [.50  ]ط  ﴾ مث هت مت هب مب  هئ مئ  ُّ ْقال تعاىل  

ْإحعامُ  ف تقا ُ  ْانضِ اخلم   ْتعاىل،سبحانَ   اخلالِ  كِالِ   عمى   ًدلُّ باطُ      ا حِ   هو املستَ ْأنَّ    
ْحدَ باََّ معِ لِ  ْ  سِ     واه.ه َّ

 :األسئ َلة
ْغِ اخلالِ  ِالِ ة عمى كَ يَّ رآنِ ة القُ لَّ ن األَِّ اا مِ ذجذكر منو اُ   1   ناه.  
 ؟  باََّ  العِ  هِ إفراَِّ  جوبِ ناه عمى ُْ ْغِ   ِ اخلمِ  ِالِ عَ  ِ  داللِ االستِ   ُ جِ   ما َْ 2 
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 باب الثالثال
 ةبادَ الع   مولُ شُ 

   من ال اول اآلتية ًْتعوَّ 
ْل  أ ا   وحيد املطموب هو إفراَّ اهلل  العباَّ .التَّ  ال ال األ

 باَّ .ال ال الثان   يا  معىن العِ 
مااااا ًقااااوم عمياااا  اجملتِااااع املساااامم ك  باااااَّ  لعاااالا ال ااااال الثالااااث   ااااول العِ 
ْحُ  ْسُ ِِ عِ عقيدت   ْأِّلق .    موك  

ْ  عَ  َّا ع  الرَّ ال ال الرا  ْأ ا ًن عن الدَّ ل الدِّ كِ عمى الذًن ًر ًن ك الدِّ  ْلة، 
 ة.دَّ عائر التعبُّ نظرهم حماور ك الشَّ 

ْمااا  جُ نذَ هااو َماا احليااا ِ  نظااامِ لِ  ال ااال اخلااامس  املاانذج اإلهلاايا  اإلميااا   اااهلل، 
 .ميا واه فذو منذج جاهِ سِ 
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 لاألو   لُ ص  الفَ 
 ة  بادَ الع  ب   الل   هو إفرادُ  طلوبُ المَ  يدُ وح  الت  

ْتوحيااد األلُ يَّاا و ِ توحيااد الرُّ   ة أنااوا ٍ ّلثَااثَ  وحياادَ التَّ  أ َّ  - فيِااا سااب  -عرفنااا  ْتوحيااد وهيَّااة،  ة، 
ْالاِّ  ْالارا   ، هو إفراَّ اهلل تعاىل  أفعالِ   ةيَّ  و ِ  ات. فتوحيد الرُّ األمسا   ْاإلماتاة كاخلم   ْاإلحياا   نظ 

َّفاع الشَّا ْتوحياد را ْجمب اخلاري  عماى  ًقوماو العبااَّ الايت  هاو إفاراَّ اهلل تعااىل  أفعاالِ   ةيَّااأللوهِ . 
ْالتاَّ رُّ َقااالتاَّ   ِ ِجااَْ  ْالنَّااد، كالاادُّ بُّااعَ ب  ْالنَّ عا   ْالرَّ ذر  ْاخلااوف  ْالرَّ حاار  ْالرَّ جااا   ْالتَّ غبااة  ْاإلنا ااة  ااهبااة  ل وكُّ

ْالاِّ ْغري ذلك مِ  ْتوحيد األمسا   ْعة.   ات   أمساا  اهلل ِْبا هو اإلقرار   اتن أنوا  العباَّ  املشر
ْْبَ أْ مسا  ، ف هبا ن سَ بَ َْ ى هبا َْ اليت مسا   .  هبا رسول   َ اه 

ْالوجا ات  كالسَّاِيع البااري العمايم القادًر اخلباري، ِْباوم السَّ القيُّ  فأمساؤه كاحليِّ  ْالباار    ِع 
ْاإلراَّ  ْالقدر   ْالعمم  ْالسُّ  ْاليد   ة.نَّ إىل غري ذلك  ا ثبت ك العتاب 

ْل ِماافااالنَّ  ْهااو توحيااد الرُّ ن التَّ و  األ مل ًاادِمذم ك اإلسااّلم  الع ااا ِاا ة قااد أقاارَّ يَّاا و ِ وحيااد   ؛ار 
ْحااااادَ  ِااااا اإلقااااارارَ  أل َّ    جخ مح جح مج حج مث هت ُّ ه ال ًع اااااي، قاااااال تعااااااىل    

رف َّحس جس مخ  [.9  ]الِك
-86]امل منااو    َّمع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّ ْقااال تعاااىل  

87.] 
 [.87ف  ر ]الِك َّلك خك حكجك مق  حق مف خف حف  ُّ ْقال تعاىل  

 خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّ ْقااااااااااااال تعاااااااااااااىل  

 [.31]ًونس   َّحك جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض
ِِ  وحيااد املطمااوبُ ْالتَّ  ْهااو إفااراَّ اهلل  العباااَّ يَّااوهِ ل ك اإلسااّلم هااو توحيااد األلُ ْالااذي ًُااد  ،ة، 

ْ اَ دَ َحاااْهاااذا هاااو الاااذي جَ   مئ زئ رئ ُّ إليااا ، قاااال تعااااىل    ِ عوَ مااادَّ ل لَ ُساااالرُّ  ث اهللُ َعاااه املشاااركو  

 [.36]النحل   َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
 مث  هت مت ُّ  ن أجما ، قاال تعااىل ااذااَّ ِما  َ وحيد هاو الاذي ُشاِر و  من التَّ ْهذا النَّ 

 [.39]األن ال      َّمخ جخ مح جح مج حج
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 [.5]البينة   َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ  ه    عباََّ  اهللُ  رَ ْهو الذي أمَ 
 هو التوحيد األلوهية. املطموبَ  مع أ َّ القرآ  ة ك يَّ  و ِ توحيد الرُّ  رِ كِ ذِ   ُ جِ َْ  ف   قيل  ما

  ألنَّا ؛ةيَّاوهِ لُ عماى توحياد األُ  ا  دالل ن أجال االساتِ ر ك القرآ  ِماذكَ ًُ  ة إمنايَّ  و ِ قيل  توحيد الرُّ 
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّ لاااااا ، قااااااال تعاااااااىل   مٌ كِ مِ تاَ ِساااااامُ 

 مح جحمج حج  مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب  جب  هئ  مئ خئ حئ
 [.22- 21  ]البقر  َّ مس خس  حس جس مخ جخ

 إالا  حباا ي  ال معبااوََّ   أي –معناااه املعبااوَّ   َ اإللَاا فاا  َّ  - اهلل وحيااد هااو معااىن ال إلاا  إالا ْهااذا التَّ 
ْمااا ِساا  خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  مااة، قااال تعاااىل    اطِ تُااباََّ واه فعِ اهلل. 

 [.6]احلج   َّجح مج حج مث هت مت
ْاملد ِّ   الرا هو اخلالِ  اهللَ  أ َّ  ِ   اهلل هو اإلقرارُ معىن ال إل  إالا  أ َّ  نَّ ن ظَ ط مَ مَ ر غَ ا ًظذَ هبذ  ،رانظ 

  اهلل أ َّ ري ملعىن ال إل  إالا  سِ طّل  هذا التَّ  ُ ليل عمى ْالدَّ  ة،يَّ  و ِ يد الرُّ حِ وِ تاَ ر هذه العمِة  ِ سِّ  َ فياُ 
  َّ النَّ  ْهُ قاتَ   ْقال يَّ  و ِ يد الرُّ وحِ تَ ْ   ِ رُّ قِ م ًُ ل املشركني  ْا  ا َ النا  لَ رت أ  أقاتِ مِ أُ  )ة.  حىت ًشذد

ِا داا رسول اهلل ( احلدًث )1(. فدلَّ  عمى أ َّ  معىن ال إل  إالا  اهلل ليس  ْأ َّ  حم أ  ال إل  إالا  اهلل، 
ْلو كا  هو معىن ال إل  هرُ عِ نِ ًاُ  دٌ أحَ  عاَُّ ال ًَ  وٌَّ جُ وِ ة مَ يَّ  و ِ الرُّ  ِ  اإلقرارَ  ة؛ أل َّ يَّ  و ِ هو اإلقرار  الرُّ   .

 مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّ ة، قال تعاىل  َِ مِ  املشركو  عن قول هذه العَ عُب تَ سِ  اهلل مل ًَ إالا 

  [.63-35]الاافات   َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن

ْكااذلك َيطاائ  عااض العُ ْ   ِاارُّ ِقااًُ   ٍ يِ ْ  عاان َشااسااتعُبِ إذ كيااف ًَ  ًرن حيااث اب املعاِبااتااا . 
اااااا ْ  الً سِّ ْهااااااذا ِطااااااأة إالا يَّااااااِِ ة. فيقولااااااو  معناهااااااا  ال حاكِ يَّااااااِِ  اهلل  احلاكِ إلاااااا  إالا  ر  أل َّ  ؛ هلل، 
 .كِ رِ ي الشِّ  ِ ْناَ  ة هللِ َّ بوَِّ العُ  عناها الذي هو إثباتُ ن مَ مِ     جانِ   ٌ كِ ة جُ يَّ ِِ احلاكِ 

 :األسئ َلة
 ؟عمى ذلك  ليلُ ْما الدَّ  ،؟ ن العباَِّ مِ  املطموبُ  وحيدُ ما التَّ   1 

                                           
 متَّ   عمي .( 1)
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 انيالث   لُ ص  الفَ 
 ة  بادَ ى الع  نَ ع  مَ 

 ةِ ماع غاًَا لِّ الاذُّ  ةُ ذاا  عاض العمِاا   أَّناا  غاًَافَ رَّ . فقاد عَ ةِ مع احملبَّا و ُ ْاخلضُ  لُّ الذُّ  ُ   هيباََّ العِ 
ْعرَّ احلااابِّ    اهلل ماااا ابُّااا لِّ ُعااالِ  عٌ جاااامِ  اسااامٌ    أَّناااا – رمحااا  اهلل -فذاااا شااايحل اإلساااّلم ا ااان تيِياااة ، 

ْقااد ِماا  اهلل اخلماا َ نَااْالباطِ   ِ رَ اهِ الظااا ْاألقااوالِ  ن األعِااالِ ًْرضاااه ِماا ذااا، قااال تعاااىل  ن أجمِ ِماا ة. 
 [.56  ]الذاًرات َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ 

ِااا لِ  ةا َقااوافِ ْكاناات مُ  ،كٌ رِ لاايس فيذااا ِشاا ة هللِ َااا إذا كاناات ِالِ إالا  ةا يحَ حِ   َبااباااََّ ال تعااو  العِ 
اااعَ رَ َشااا َِ ْفااا   َ اااااا لااا  العبااااََّ ن عباااد اهلل  مِ  . ف ااا  فذاااو املوَ رَ ماااا َشااا عماااى  َْماااحِّ ن مل ًعباااده كاااا  د. 
ْمَ ُبِّ عَ تَ مُ  ْعَ ن عبدَ اا،  ْمَ مع  غريه كا  مُ  دَ بَ ه  فااا. عاا  رِّ دِ تَابِ ر  كاا  مُ ه عمى غاري ماا َشادَ بَ ن عَ شركاا. 

ْاملتا َ  هللِ  رطني  اإلِاّلصُ َشا  ِ إالا  ةا مقبولَا   ال تعو  بحيحةا باََّ فالعِ  ، قاال  ساولِ عاة لمرَّ تعااىل، 
 َّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخلُّ   تعااااااااااااااااىل

 [.112  ]البقر 
 .كِ رِ ن الشِّ مِ   مَ َِ عَ  صَ أِمَ   أي (خم حم جم )ْمعىن 
ُِ  ةٌ عَ دِ    ِ مِ َِ ن ك عَ فمم ًعُ ،  سولِ مرَّ لِ  عٌ بِ تَّ مُ   أي (جن  مم )ْمعىن   .ةٌ رافَ ال 

 :األسئ َلة
ْ نيِّ باََّ ف العِ عرِّ   1  طَ ْشُ  ،ذاتَ عاناَ  مَ  .   ذا.تِ حَّ بِ  ْر
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 ال ثلث  ا الفصل
 مل  س  المُ  عُ مَ تَ ج  وم عليه المُ قُ ما ي َ  ل  كُ ل   ة  بادَ الع   ولُ مُ شُ 

َِ  - كِااا سااب   -  باااََّ العِ  ْ ِ ُشاا ل كاالَّ تشاا   ياادَ حيااا  املساامِني ك العقيااد . حبيااث تعااو  عقِ   
َِ مِ َسااا ة هللِ َاااااملسااامم ِالِ  اااِمااا ةا ي ْاألفعاااار املنحَ اَمااائ اهلدا ن املبااااَِّ ِْمااا ،ركن الشِّ ااافَااارِ ة  ْك الشَّ ر عائِ ة. 

ِْفاَّ دِ بُّ عَ التاَّ  َِ مِ ، َسا  اهللُ عَ رَ ج الاذي َشااملانذَ   َ ة حبيث تعاو   ْاخلرافاات. قاالدَ ن البِاِما ةا ي     ( ن َما
 .(1) ( َّ  نا هذا ما ليس من  فذو رَ ك أمرِ  ثَ أحدَ 

ااان عَ َمااا ) أًضااااا  ْقاااال اااعَ  لَ ِِ ا  قاااال ناااا اااني ال ْك احلعااامِ  ،(2)( َّ  ناااا فذاااو رَ رُ مِ ّلا لااايس عميااا  أَ َِ
 [.49]املائد    َّحص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّ تعاىل  

 خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ ْقاااااال تعااااااىل  

 [.59]النسا    َّخي حي جي ٰه  مه جه هن من

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ ْقاااااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااااىل  

 [.65  ]النسا  َّجف مغ جغ مع جع مظ
حت ياادٌ ْتوحِ    هللِ باااََّ ة عِ ًعَ رِ الشَّاا يمُ حِعاافتَ  ، قااال كٌ رِ ِْشاا رٌ ِ ااة كُ َّ رِ َشااني البَ وانِ ْالَقاا مِ ظُ الاانُّ  يمُ ِعاالاا ، 
 [.44  ]املائد  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ تعاىل  

 [.21]الشورى   َّمج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّ ْقال تعاىل  
حتارمي احلاّللِ  ك حتميالِ  ة املخماوظِ ْطاعَ   يف ىف يث ُّ أًضااا، قاال تعااىل   كٌ رِ ِشا احلارام 

 [.121  ]األنعام َّ   مل يك ىك مك لكاك يق  ىق
 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ ْقااااال تعاااااىل  

 [.31  ]التو ة َّحف جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص
 دَّ  ُا  ال ال  فقاط؛نِ ِماري األَ فِ وِ ْتَاا لِ دِ ة الَعاًرعة إقامَ الشَّ  ن حتعيمِ مِ  املقاوَُّ  ي أ  ًعو َ ال ًع ِ 

                                           
ْمسمم.( 1) ْاه البخاري   ر
ْاه مسمم.( 2)  ر
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ْاألساِسااااأ  ًعااااو  املقاااااوَّ األعظَاااا  .  تِ عَ ًرِ ول َشاااابُااااْقاَ  ،هِ ة أماااارِ ْطاَعاااا ، ااااذلك د هللِ بُّااااعَ هااااو التاَّ  يا م 
ْالنَّ  كااذااااَِّ  ف  ْكاااذلك العِ ْاألمااار  ااااملعْر َِ بااااََّ ذاااي عااان املنعااار،  ين ماااع  َااا ماملسااامِ  موكَ ل ُسااا  تشااا

ختما عِ َِ جمتَ  ْمُ   ألرحاِماتِ مَ  ، ِْباًِ والدَ ه  ِ رِّ ن  ِ اإلسّلم مِ     أِّلظِ قِ  ،  ْاحملتااجِ َقام ُ   لِ واسااتِ  ،  ني، را  
ْإعااانَ إلِوانِاا اخلااريِ ة حمبَّاا ْكاافا م عمااى مَ ذِ تِ    ْاإلحسااا  إىل ااااارِ  ااااحلذم،  يم تِااْاليَ  أذاه عاانذم، 

اا ْا اان السَّ ْاملِمااوك ِماْاملساعني  ْالبَ يِّاامِ ن اآلََّ بيل  َِ ذااائم. فالعباااََّ ني     ِاا اهللُ  رَ مااا أَماا لِّ ُكاا  لَ ِعال فِ   تشاا
ْتاَ ْرسولُ  َِ ْرسولُ اهلل عن   ما َّنى كلا   كَ رِ  ،  ْهذا ًش  م.املسمِ  يا ِ حَ  ل كلا  ، 

 :األسئ َلة
 1   َِ َِّ م  مُ ما الذي ًش  ؟ داللباَّ  مع االستِ ى العِ س
ْالسُّ  ََّ رَ عمى ما َْ   ٌ قاورَ   مَ باََّ العِ  رَ ااَِّ مَ  ليل عمى أ َّ   ما الدَّ 2   ؟ ةنَّ ك العتاب 
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 ابعالر   الفصل
 ة  لَ و  عن الد   ين  الد   لَ ز  عَ  نَ و  رَ على الذين ي َ  د  الر  

ْاملسااتاَ رِ ِشااتَ ل املسِ اِْ ااا  ًنَ لااوا الاادِّ عكِ أ  ًَ ( ًنالاادِّ  مِ ِذااك فاَ  بِ رِ ب ال َااهَ ذِ اهبو  َماا و  )الااذا رِ  ِ قو  
ِْ  اُشاا ةِ يَّااقِ   عاان  َ باااََّ ْالعِ  ْها ك نِ  حليااا ِ   يِااا ني، فيجعموهااا فِ ِِ املساامِ  يااا ِ ن حَ ِماا  ٍ يِّ َضاا طاااظٍ ْاااار
ال َشا ِّاْ اني رَ  دِ ِباأْ فيِاا  اني العَ  ،رِ كِ ْالاذِّ  ّل ِ ن الاَّاِما دِ ِو  ك املسااجِ   املسامِ سُ ميارِ  ًن مادِّ لِ   َ أِ  ، 

ْأ َّ ْالعقيااااد   ْ َ ُشاااا  ااااذلك،  ْالاااانُّ يَّ عِ ِضااااوانني الوَ الَقاااا ااااااصِ ن اِتِ م ِمااااذِ ِِ عِ كَ  ِاااا مااااورِ هااااذه األُ     مِ ظُ ة 
ْتَ شِ ة تَ يَّ األرضِ  عاا  ْتاَ مطانِ ُسالِ  لٌ كِ َْعا ،لَّ َجاَْ  عاكَّ  اهللِ  ِا رٌ ِ اْهاذا كُ  يقاا،بِ طِ ًر َْشاعِ رِ َشالِ  يالٌ طِ عِ  ،  ك  كٌ رِ  ، 

َِ  - كِااا َسااَمف  -  باااََّ ْالعِ  ًنَ الاادِّ  أل َّ   ؛تِااباََّ عِ  ْ ِ ُشاا لَّ ّل  ُكااًشاا ْعِ  ا ياادَ قِ املساامِني، عَ    ،  ا باااََّ ، 
حتعِ ةا مَاعامَ ْمُ  ْحُ ،  ُْساعِ يِااا،  ْأِّلقااا، قااال تعااىل  ِاااا،  ]املائااد    ﴾ ىب نب مب زب ﴿موكاا، 
3.] 

ًَْ عبدَّار التَّ عائعماى  عاض الشَّا اإلساّلمَ  رُ اُ قِ فالذي ًاَ  ًْاُ عكِ ة  ْ ِ ة ُشايَّاقِ ي  عان  َ ِااقِ لا    ؛احلياا   
ًَْعاااناقِ  هُ ُبُِ ًعتَااا  ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ   تعااااىل  قولَااا بُ ذِّ اااااا 

 [.3]املائد    َّيت
 [.59]النسا    َّ هن من خن حن جن مم خم حم ُّ   تعاىل  ْقولَ 
 [.10  ]املِتحنة َّ من خن حن جنمم خم حم جم هل ُّ   تعاىل  ْقولَ 
منا ، قاال  ي األحعاامِ ْتمقِّا ،ةاَعاياَّ ل   الطا ْاالنقِ  ،وحيد التَّ  هللِ  سّلمُ معناه االستِ  مَ اإلسّل إ َّ 
 [.40]ًوسف   َّ يث ىث نث مث ُّ تعاىل  

 [.21]الشورى   َّمج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّ ْقال تعاىل  
واه اإلمياا ، قاال ِعا ََّ ك بٌ كااذِ   فذاو هريِِ ن َغاِما ى األحعاامَ قَّ مَ ًْتاَ  ن  اهللِ مِ  ِ   ًاُ م أنَّ أما الذي ًكعُ 

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تعااااااىل  

 [.60]النسا    َّمي خي حي جي يه  ىه مه
ااا ضنااااقُ ماااا هاااذا التَّ  ِِ َْعاااالطاااا يمِ ماااع حتِعااا  ااااهللِ  ع اإلمياااا ُ ؟ هااال جيت  ؟! إ َّ   ِ  ِااا رِ ِ اااالعُ  مِ دَ اغوت 

 ٰه ُّ  ، قااال تعاااىل  ًنِاادِ  ِ  ِساااكِ تِ ْاالسِ   اااهللِ  ة اإلميااا ِ حَّ ك ِباا ي  أساِساا طٌ رِ َشاا اغوتِ الطااا ِ  رَ ِ ااالعَ 
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 [.256]البقر    َّهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي
ْلَ م مِ ْأعظَ    املطمو اة ك يادَ قِ حبيث تعاو  العَ  ؛ة عن العقيد يَّ وهِ لُ األُ  يدِ وحِ تَ  لِ اِ ة فَ ن ذلك حما

اوَ عنادهم مُ  ا  باار  ة. فا ذا أقارَّ يَّا و اِّ ياد الرُّ وحِ  تَ  هاي اإلقارارُ  لِ ّلا الضُّ   عضِ  رِ ظَ نَ   دَ بَاْلاو عَ  .(1) داا حِّ
ْليا  بورِ ن القُ مِ  اهللِ  غريَ   احلني.ْالاا  شْاأل

 :األسئ َلة
ْ ِ ًن عااان ُشاااالااادِّ  لَ كِ رى َعااان ًَاااَمااا ماااىع َُّّ رُ كياااف تَاااا ن ًااارى ذلاااك أْ م َماااِعاااْماااا حُ  ،؟ احلياااا   

 ؟ داللِ تِ مع االسِ  ،م عَ  ِ ًاَ 

                                           
َقااة املتعمِِّااني حيااث(  1) ْأنَّاا   كِااا هااو موجااوَّ ك كتااب الَعقائِااد امل لَّ ااة عمااى طًر ًُاَعرِّفااو  التَّوحيااد   أنَّاا  اإلقااراُر ِ ُوجااوَِّ اهلِل، 

ر ما ًقولو . ِِ  اخلاِلُ  املَد ِّر لِِمَعِوِ  إىل آ
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 سالخام   لُ ص  الفَ 
 الل  ب   اإليمان   جُ هَ ن   ياة هو مَ الحَ  ظام  ن  ل   ي  ه  اإللَ  جُ هَ ن   المَ 

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّ قاااااااال اهلل تعااااااااىل  

 [.164  ]آل عِرا  َّحل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف
 م، حيااااث بااااََّ ياااا ، ك عِ ِِ عَ  ةٍ ّللَ ّل  َْضاااِذاااة جَ يَّااامِ ك جاهِ    ِّ ة النَّاااثَاااعِ  ِ  قبااالَ  ا ُ كاااا  الناااا

ْ  األبنامَ  ْك حُ ًعبد ْسِ ذِ ِِ عِ ،  ام حيث اعَ ذِ تِ ياسَ م  ًْعيشاو  عماى ال اارات، واغِ و  الطَّ ُِّ يات، 
ْالنَّ  اااْالثاااارات،  ْالسَّ ْالقَ ذاااب  ْك اقتِ   ِ مَااامب  ْامليِساااالرِّ مو   ِ عاااامَ ا م حياااث ًتَ َّ اااااَِّ ْاخلاااوف.  ر  اااا 

ْكااااانوا مُ ّللِ ن الضَّااااذلااااك ِماااا ل، إىل غااااري الباِطاااا األمااااوالِ  ْأكاااالِ  ة لَااااِْ ال ََّ  ني ك األرءِ  ِ عَ ِضااااتَ سِ ، 
 َِ ال عَ ُذاعُ ت ِااف  ياانَ لِّاا َ   تاُ ياادَ قِ م،  مِااات ن الظُّ  ا  املاا منني ِماا اهللُ  أِااراَ    َّ النَّاا اهللُ  ثَ َعااا  اَ ذم، فم

ْاجتَ ياادَ قِ ت عَ حَّ ، فَاااورِ إىل النُّاا اامِ ت كَ َعااَِ  م،  ْقاَمااتُ َِ ْتَ ذُ تاُ لَااِْ ت ََّ ذم،  ْطا َاات قُ َ االَّ أَ م،  ت مااوهبم، 
ْقااااام اقتِ ذُ باُ عاِساااامَ  اااارهم  ااااذلكهُ ااااااَُّ م،  ْقااااد ذكَّ  نب مب زب رب يئ ىئ ُّ ك قولاااا    م. 

]آل  َّىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
 [.103عِرا   

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ْك قولاااااااااااااااااااا   

 [.26  ]األن ال َّىه مه جه ين  ىن من خن
 مس  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّ ْك قولاا   

 [.151  ]البقر  َّحض جض مص خص حص
ْاحلعاام  َشاا اإلميااا ِ ج ذَ ناِ َماا احليااا ِ  ظااامِ نِ لِ  هااذا هااو املاانذج اإلهلاايا  ْرسااول   عَ  اااهلل  ْمااا عااداه تِ ًر  . 

االِ  ةِ َ ااة املخالِ َّ رِ َشااج البَ ن املناااهِ ِماا َِ  حف جف مغ جغ ُّ ة، قااال تعاااىل  ج اااهميَّااذَ ناِ هااو َماا اإلهلاايِّ  جِ ذَ ناِ م

 [.49  ]املائد  َّحك جك  مق حق مف خف

ْإ  مسِّاايَّاادا حعاام اإلسااّلم هااو حعاام اااهمِ فِااا َعاا ْرقِ دُّ َقااتاَ  يَ ة،  ْإ  كااا  عمياا  أكثاار  اا،ياااماا 
  ِ عوَ ة، كالادَّ يَّاهاي َّعاو  جاهمِ  اإلسّلمِ  رِيِ  َ  ِ   ٍ وَ عِ ََّ  ة، ْكلُّ َّ ماا ك احلضار  املاَِّ دُّ قَ م تاَ ذُ ُِ ْأعظَ  اخلم ِ 

ْالعُ ياااْاحلك ِ  اتِ يااامِ وِ إىل القَ   نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ات، قااال تعاااىل  ًا رِ ُااانِ ات 
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 [.13]احلجرات   َّىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب
ااِضاافال َ  ْالتَّ ا هااو ك الاادِّ ل إمنا ْالعنِاااياااومِ قااوى ال ك القَ ًن  ْاحلك يااارًا ات  ْقااد قااال النَّااات    ُّ ات، 
  ُِ اامَ  فاات ِ    ًااومَ تِااطبَ ك   ةِ يَّاامِ اااهِ  (1) ةَ يَّاام ُعباِّ عاانعُ  تعاااىل قااد أذهاابَ  اهللَ  إ َّ  ا ُ ذااا الناااًااا أًا  )ة عَّ
ٌ َهاا ي  قِ َشاا رٌ فاااجِ  لٌ ُجااْرَ تعاااىل،  مي عمااى اهللِ رِ َكاا  ي  ِقااتَ  ر   َااا لٌ ُجااّل   رَ ُجااا  رَ ذااا، فالناااآ ائِ ذااا  ِ َِ ظُّ عَ ْتاَ   نيِّ

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ًقااااااول   ْجاااااالَّ  عااااااكَّ  اهللَ  تعاااااااىل، إ َّ  عمااااااى اهللِ 

 [.13]احلجرات   َّىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب
ْأَ وِ قاَ  أقول " مث قال  ْلَ  ر اهللَ  ِ  ِ تاَ سِ ل هذا   .(2)" معُ ل 

 :األسئ َلة
 ؟ هدَ حِ َْ  ج اإلميا ِ ذَ ناِ احليا  هو مَ  ظامِ نِ لِ  اإلهليَّ  جَ املنذَ  ة عمى أ َّ لَّ ذكر األَِّ اُ   1 
َِ لِ  ةِ  َ املخالِ  جِ املناهِ  مُ عِ   ما حُ 2   ؟ ليل عمى ذلكْما الدَّ  ،؟ نذج اإلهليِّ م

                                           
ُر. النذاًة ال ن األثري )( 1) َْتِشِدًد اليا  َم توحة  الِعباِ َْكِسِر البا  ُمَشدََّّ ،   (.3/169ُعباِّيَّة  ِ َضما الَعنِيِ 
ْاه ا ن أيب حا ، ْ ( 2) ِمِذي.ر ْال ِّ  ،َّ ْأيب َّا  ل  َشواِهد عند أمحد، 
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 الباب الرابع
 في اإليمان بأسماء الل وصفاته

 
   من ال اول اآلتية ًْتعوَّ 

ااال  األَّلَّاااْا ال اااال األ ْالسُّ ْالعقااال عماااى ثُ نُّ ة مااان العتااااب  باااوت األمساااا  ة 
  ات.ْالاِّ 

ْااِاعة ك أمسا  اهلل ْبِ نَّ ان  منذج أهل السُّ ال ال الثا    ات .ة 
ْالاِّ عمى مَ  َُّّ الث  الرَّ ال ال الثا    ات أْ أنعر شيئاا منذا.ن أنعر األمسا  
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 لو  األَ  لُ ص  الفَ 
 فاتوالص   األسماء   بوت  على ثُ  ل  ق  والعَ  ة  ن  والس   تاب  ن الك  ة م  ل  األد  

 :ة  ن  والس   تاب  ن الك  ة م  ل  األد   -أ
ْتوحيااااد األُ يَّااااو ِ  ُ م إىل ثّلثااااة أقسااااام  توحيااااد الرُّ ِسااااًنقَ  ياااادَ وحِ التَّ  رنااااا أ َّ   أ  ذكَ ساااابَ  ة، يَّااااوهِ لُ ة، 

ْالاِّ  ْذكرنا َجمةا ْتوحيد األمسا   ة عمى لَّ ر األَِّ كُ ذِ ْاآل  نَ ، نِي لَ َّْ األَ  نِيِ وعَ ة عمى النَّ لَّ ن األَِّ مِ   ات، 
ْالاِّ  -ث الِ الثا  و ِ النَّ   .ةِ نَّ ْالسُّ  تابِ العِ  ةِ لَّ ن أَِّ ئاا مِ يِ شَ  ف ليكَ  ،-  اتتوحيد األمسا  

 رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ قااااااااااال تعااااااااااااىل  

 [.180  ]األعراف َّمت زت
اِااَُب ْأ   األمساا َ ِساا ِ ناَ اهلل ساابحان  ك هاذه اآلًااة لِ  أثباتَ  ْأَ ِسااا حُ  أَّنَّ   ااأ  -  هبااا عائِادُ  ِ  رَ َمااىن. 

ْتاَ ِِ العاالَ  با رَ  وم، ًاا، ًاا قياايم، ًاا حايا حِ قال  ًا اهلل، ًا رمحن، ًا رَ ًُ  ْ  ك ِحامِ د الاذًن ًاُ عَّاوَ ني.  د
 ،ي ِ حِ لاَّ عناها امَ   ريِ ذا  ِ ًمِ ِْ أِ ، أْ تَ ذا عن اهللِ يِ  ِ ناَ ا  ِ إما  - يميو  هبا عن احل ِّ م ميَِ مبعىن أَّنَّ  -أمسائ  
  .يِ م السَّ ذِ مِ َِ عَ م  ِ ًذِ يجانِ   سُ أنَّ هم  ِ دَ عَّ وَ ، تاَ ن أنوا  اإلحلاَِّ ذلك مِ  أْ غريِ 

 [.8  ]ط  َّ هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّ ْقال تعاىل  
 خب حب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ ْقااااااااااال تعاااااااااااىل  

 حس جس  مخجخ مح  جح مج حج مث هت  مت  خت حت جت هب مب
 خف حف جف مغ جغ  معجع  مظ حط  مضخض حض جض  مص  خص حص  مس خس

 [.24 - 22  ]احلشر َّ خك حك جك مق حقمف
 هلل. األمسا ِ  عمى إثباتِ  ت هذه اآلًاتُ فدلَّ 
اار    سااولِ الرَّ  ةِ نَّ ن ُسااة عمااى ثبااوت أمسااا  اهلل ِماان األَّلَّااِْما ْاه أ ااو هًر اهلل  رسااولَ  أ َّ  مااا ر
  ْاحِ  ةا امساا مائِ  نيَ ْتسعِ  تسعةا  هللِ  إ َّ  "قال  .(1)" ةانَّ ا لَ َِ ن أحااها ََّ داا مَ إال 

                                           
 ُمتاََّ ٌ  عمي .( 1)
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ْاه عبداهلل  ن مساعوَّ لِ دَ  ِ  ََّ دَ ك هذا العَ   ا رَ اِ حَ نِ اهلل مُ  ْليست أمسا ُ     َّ النَّا أ َّ  يل ما ر
ن   أحااداا ِمااتَااِِ مَّ أْ عَ  ،كتا ِاا  ك كِ تَاالِ أْ أنكَ  ،ك  ن َساا ِاا تَ ِيااهااو لااك مسَّ  اساامٍ  ك  عاالِّ لُ أسااأَ  "قااال 
 .(1) احلدًث" ِ  مِ قاَ  يعَ  ِ رَ  يمَ ظِ العَ  القرآ َ  لَ أ  تعَ  ،عندك بِ يِ ال َ  مِ مِ   ك عِ  ِ  تَ رِ أثاَ تَ أْ اسِ  ،كِمقِ 

ْاحلِعامِ ِماعماى العِ   ، فاالعميم ًادلُّ  اتِ ن ِباِما ةا  َ ن ِباَِّ َضاتَ ًاَ  اهللِ  ن أمساا ِ ِما اسامٍ  ْكالا   لُّ دُ ًَا يمُ ، 
ْالسَّ َِ عمى احلعِ  ْهعذا كلُّ رِ اَ ْالبَ  عِ ِِ   عمى السَّ ري ًدالا اِ يع البَ ِِ ة،  ن ِما ةٍ  َ عمى بِ  ًدلُّ  مٍ اسِ  ، 

 اهلل تعاىل.  اتِ بِ 
 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ْقااااال تعاااااىل 

 [.4 - 1  ]اإلِّلص َّ  ىه
  ا   ساورَ تَ ِاا افتَاد قباا  فعاا  كمَّ ساجِ م ك مَ ذُ مُّ  ُ ن األنااار ًَااِما لٌ ُجاقال  كا  رَ  عن أنس 

  ورَ مث كاا  ًقارأ ُسا ،غ منذاارَ ِ ا ًاَ حاىتَّ ( يل ىل مل خل)   اا تَ   افتَاأ  ِاّل   اا ًقارَ أ هبا هلم ك الاَّاًقرَ 
ْكا  ًَ  مث   ِ ورَ السُّا هِ   هباذِ تِ تَا ِ ك تاَ   فقالوا  إنَّا  أبحا ُ َِ مَّ ، فعَ ةٍ عَ كِ َر  ع ذلك ك كلِّ نَ اِ أِرى معذا، 

ْتاَ عَ دَ ا أ  تَ ْإما  ،هبا ا أ  تقرأَ األِرى. ف ما  ِ  ك حىت تقرأَ ئُ ال ترى أَّنا تكِ    ماا ِرى. فقاالأُ  ِ  أَ رَ قِ ذا 
ْإ  َكاااِماااعَ ذلك فاَ م  ِاااُعااامَّ ؤُ م أ  أَ تُ ِبااابَ حِ ذاااا، إ  أَ كِ تاِر أناااا  ِ  ْكاااانوا ًَااااعُ تُ كِ َر م تَااااتُ هِ رِ ت،  ن   ِمااااأنَّااا  َ ِْ رَ م. 
ْكَ ذِ مِ أفضَ  ِا م غريُ ذُ مَّ  ُ هوا أ  ًاَ رِ م،   كَ ُعا. فقاال  ًاا فاّل ، ماا ميناَ رَ ْه اخلبَااأِاُبَ    ُّ م النَّ ا أتاهُ ه. فم
ْماااا محَ ا ُ ك  ااا  أباااحرَ َمااال ماااا أَ َعااا ِ أ  تاَ  ْمِ ك عماااى لُااامَاااك،  ااا ك  . قاااال  إنِّ ةٍ ركَعااا ك كااالِّ   ِ ورَ هاااذه السُّ

 .(2) ةك اانَّ مَ َِ َِّ اها أَ إًا  كَ بُّ ذا، قال حُ بُّ حِ أُ 
  ألبااحا ِ  ْكااا  ًقاارأُ  ةٍ َّ رِ ّلا عمااى َسااُجاث رَ َعاا اَ    َّ النَّاا أ َّ  -رضااي اهلل عنذااا  -ْعان عائشااة 

ِا (. يل ىل مل خل)ا م  تِ خِ ّل م فيَ ك بَ  ْا ذلك لِ كَ وا ذَ عَ رجَ ا فم   ٍ يِ شَ  وه أليِّ مُ فقال  سَ   ِ ِّ منَّ ر
اً عَ  ْه   )أِاُبِ   ُّ فقاال النَّا  هباا،أ  أقارأَ  بُّ ِحاْأناا أُ  ،محنِ ة الارَّ  َ ا ِبال ذلاك، فساألوه فقاال  ألَّنَّ

                                           
ْتسااعني. فيعااو  املااراَّ ( 1) ْقاادل َّلَّ عمااى عااَدم حااار أمسااا  اهلل ك تسااعة  ْاه أمحااد ك املسااند، ْبااحَّح  ا اان حبااا ،  ر

ََّْعا اهللَ  -ْاهلل أعمم  - احلدًث  ْالتِّسعني  ًْعو  ذلك أ َّ َمن تَاَعمَّم هذه األمسا  التِّسَعة  َل اانَّة،  َِ َْعبََّده هبا ََّ  هبا 
 ِاِبيَّة هلا.

ْاه البخاري ك َبِحيِح .( 2)  ر
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 .محنِ الرَّ  اِت ت عمى بِ مَ َِ تَ ًعين أَّنا اشِ  .(1)  (تعاىل ابُّ  اهللَ  أ َّ 
  ]الارمحن َّ رت يب ىب نب مب زب  رب  ُّ  ذاا. قاال تعااىل جِ ل  َْ    أ َّ  سبحانَ ْقد أَُِب 

27.] 
 [.75]ص   َّمص خص حص ُّ ن، فقال تعاىل  ًِ دَ ل  ًَ  ْأ َّ 

 [.64]املائد    َّ خف حف جف ُّ ْقال تعاىل  
ْابا ًرضَ   ْأنَّ  ًَْ ًْ ضَ  ى      ا ِ  َ َباأْ َْ  ،   ن سَ  ِ  اهللُ  فَ بَ ا َْ ط .. إىل غري ذلك  ا خَ سِ ب 

 .  رسولُ 
 :فات  والص   األسماء   بوت  على ثُ  ي  ل  ق  العَ  يلُ ل  لد  ا -ب
ْالاِّ  يا ليل العقمِ ا الدَّ أما   ر  فذو أ  ًقال عميذا الشَّ   ات اليت َّلَّ عمى ثبوت األمسا  
ْاِتِ عِ وُّ ناَ يِااة عمااى تاَ ظِ العَ هااذه املخموقااات  -1 ْانتِ ّلفِ ذااا  َْسااذااا ك أَّا  مَ ظامِ ذااا  ها ريِِ ااااحلذا 
 ُِ ْقدرَ َِ ظَ عمى عَ  هلا تدلُّ ة املرسومَ ذا طِ طَ ك  ْعِ تِ ة اهلل،   ،  ِِ ْحِ م ْإراََّ تِ َِ عِ  ،  ْمَ تِ  ،    .تِ يئَ شِ  ، 

ْاإلحسااا ُ اإلنعااامُ  -2 ْت ااًرجُ رِّ الضااا ، ْكشاافُ ،  ة مِحَااعمااى الرَّ  ر ااات. هااذه األشاايا  تاادلُّ العُ  ، 
 .ْااوَِّ  مِ رَ ْالعَ 

ْاالنتِ ْالعِ  -3 ْكَ عم اهللِ  بِ ضَ   عمى غَ دالا ًَ  اا ِ ن العُ قام مِ قاب،     هلم.تِ يَّ راهِ يذم 
ْإثا اَ ْإكرام الطا  -4 حمبَّ  ى اهللِ   عمى رضِ ذم ًدالا تُ ائعني     هلم.تِ عنذم 

 :األسئ َلة
ْالسُّ ة مِ لَ ذكر األَِّّ   اُ 1   .ْجلَّ  عكَّ   ات هللِ ْالاِّ  بوت األمسا ِ ة عمى ثُ نَّ ن العتاب 

                                           
ْاه البخاري ك َبِحيِح .( 1)  ر
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 انيالث   لُ ص  الفَ 

 هفات  وص   الل   ء  في أسما ة  ماعَ والجَ  ة  ن  الس   ج أهل  هَ ن   مَ 

اا ْااِاَعاانَّ ماانذج أهاال السُّ ااة ِمااة  ْأتباعِ الاااا فِ مَ ن السَّ   كِااا  اتِ ِْباا اهللِ  م إثبااات أمسااا ِ شااذاو 
ْالسُّ  تََّ رَ َْ   ة يَ د اآلتِ واعِ م عمى القَ ذُ جُ ذَ ناِ ين مَ بَ نِ ًْاَ  ،ةنَّ ك العتاب 

ْالسُّااََّ رَ   كِااا َْ ْباا اتِ  اهللِ  أمسااا َ  تااو َ بِ ثِ أَّناام ًاُ  -1  لُّ دُ ْمااا تَاا ،رهاااة عمااى ظاهِ نَّ ت ك العتاااب 
ال ارِّ هر َّنا عن ظاهِ لو ِّْ أَ ن املعان، ال ًُ ذا مِ عمي  أل اظُ  ََّ فو  أل اظَ ا،   ذا.عِ واضِ ذا عن مَ تِ اللَ ذا 

 جي  يه ىهمه جه ين ُّ  املخمااوقني، كِااا قااال تعااااىل   اتِ شاااهبة ِبااعنذااا مُ  و َ ُ ااناِ ًاَ  -2

  [.11]الشورى   َّحي
ْرَّ ك العجااااَْ ال ًتَ  -3 ْ  ماااا  ْالن اااتااااب     اهللُ تَااا . فِاااا أثبَ  اتِ ِْبااا اهللِ  ة ك إثباااات أمساااا ِ نَّ سُّ
ْما سَ وِ  َ   ناَ ْرسولُ  اهللُ   اهُ ْما نَ  ،وهتُ ن ذلك أثبَ   مِ ْرسولُ   وا عن .تُ عَ   سَ ْرسولُ  عن  اهللُ  تَ عَ ه. 
ْ  أ َّ  -4 ًْاُ م مَ َذا ِ م الاذي ًاُ ن احملعَ  ات مِ ْالاِّ  األمسا ِ  ناوصَ  ًعتقد ت ْليسا ،رسَّا َ عنااه 

 فِ رِ ِعااام أْ مل ًاَ ذِ يِ مَاااعَ  َذبَ ن َكااام َماااذلاااك إلااايذِ  بُ ِسااانِ عناهاااا، كِاااا ًاَ ضاااو  مَ وِّ  َ  ، فاااّل ًاُ ن املتشاااا ِ ِمااا
 م.ذُ جَ ذَ ناِ مَ 

ال ًاَ  إىل اهللِ   اتِ ة الاِّ يَّ  ِ يِ و  كَ ضُ وِّ  َ ًاُ  -5  ثو  عنذا.حَ بِ تعاىل 

 :األسئ َلة
ْااِاعَ نَّ السُّ  ج أهلِ ذَ ناِ  مَ  نيِّ   1    . اتِ ة ك أمسا  اهلل ْبِ ة 
  ات .ة ك أمسا  اهلل ْبِ ْااِاعَ  ةِ نَّ السُّ  ب أهلِ هَ ذِ ين عميذا مَ بَ نِ د اليت ًاَ واعِ ر القَ ذكُ اُ   2 



60 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 الثالث   لص  الفَ 
 هاضَ ع  ب َ  رَ فات أو أنكَ والص   األسماءَ  رَ ن أنكَ على مَ  د  الر  

ْ  األمسا َ نعِ الذًن ًُ    أبنافٍ  ةُ ّلثَ  ات ثَ اِّ ْال ر
1-  ِِ ْهم أيَّ ااذ ْه ال  ًُ  ن بَ  مِ تبا  ااذِ ة   ْالاِّ نعِ  وا ،  ْ  األمسا     ات َجيعاا.ر
ْابِ لَ املعتكِ  -2 ْهم أتبا   ْها ال  ًاُ يا اارِ البَ  نِ احلَسا سَ جممِ  لَ طا  الذي اعتكَ ل  ن عَ ة   تاو  بِ ثِ ، 
 ذا.كما    اتِ و  الاِّ  ُ ناِ ًْاَ  ،عن املعان  ٌ ََّ جمرَّ  عمى أَّنا أل ا ٌ  األمسا َ 
دِ ْا (1)  رَ األشاااااعِ  -3 ْهاااا ال  ًاُ عَ بِ ن تَااااَْماااا (2) ةًاااااملاتًر  ، اتالاِّاااا ْ عااااضَ  تااااو  األمسااااا َ بِ ثِ ذم  

ْالشُّ ضاا عِ ًْن و   اَ  م، ذِ ِِ عِ كَ  ِا  ِ ِقاخبمِ  اهللِ  ي ِ بِ ِشان تَ ِما رُ راذم هي الِ ابَ ذاهِ وا عميذا َجيعاا مَ نَ ة اليت  اَ ذَ باِ . 
ك  اكِ  ِ ن االِشاام ِمااكَ ِماافياَ  ، اتالاِّاا مااكَ تِ  و   ِ وَبااًُْ  األمسااا ِ  تمااك ضِ عِ باَ و   ِااَِّ َساااملخمااوقني ًُ  أل َّ 

ْمَ  َ ْالاِّا مِ االِسا  ِ  ِ لَ    ك اخلاالِ  ِ  ي  املخماوظِ بِ ِشاْهاذا ًماكم منا  تَ  ،ِااذِ تِ يقَ قِ ك حَ  اكَ  ِ عناهاا االِشاة 
ْالتَ هِ رِ ظَ نَ   ن ًِ رَ مِ د أَ حَ ذلك أَ  يالَ كموا حِ م، 

ْاليَاااااتِ الااااذا  ِ   ِ ِجااااًاااال الوَ ِْ أرهااااا، كتَ  ات عاااان ظاهِ ْالاِّاااا األمسااااا ِ  وصِ ُاااااًاااال نُ ِْ أِ ا تَ إمااااا -أ  دِ . 
 ة.َِ عِ الناِّ  ِ 

 قااَِّ نذاا، ماع اعتِ مِ  هِ م مباراَِّ مَ عِ أَ  اهللُ   فيقولو  ،إىل اهللِ  اوصِ عان هذه النُّ ًض مَ وِ  ِ ا تاَ ْإما  -ب
 ها.رِ ا ليست عمى ظاهِ أَّنَّ 

ْالاِّ  عن  إنعارُ  فَ ن ُعرِ ل مَ ْأَْ   فيذم قولا  الذًن أنكل اهلل بِ رَ ي العَ كِ ِر شِ  ات  عض مُ األمسا  
 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّ تعااااااااااااااااااااىل  

 [.30]الرعد   َّيي
ْلِ  بُ ْسبَ  ْا ذلكنعَ محن أًذكر الرَّ  اهلل  ت رسولَ ا مسعَ ِا ًرشاا لَ قُ  ة أ َّ هذه اآلًَ  نك  فاأنكلَ  ،ر

اار أ َّ  ،﴾ يي ىي مي ﴿اهلل فاايذم   بَ تَااة حااني كَ يَاابِ ًِ احلدَ   ِ مِ ذلااك كااا  ك ُباا ْذكاار ا اان جًر
                                           

ا َرَجع عن .( 1) ِا مل ًَاِرِجعوا ع  هم أتبا  مذهب أيب احلسن األشعري قبل رجوِع  إىل مذهب أهل السُّنَّة، 
 اترًِِدي.هم أتبا  َمِذَهب أيب َمناور امل( 2)
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ْ اااني رَ رى  ياانَ الاااذي َجااا  ِ مِ ة الاُّااايَّ ِضاااب ك قَ العاتِاا (  حيممحن الااارَّ  سااام اهلل الااارَّ  ) اهلل  ساااولِ ذم 
اار أًضاااا عاان ا اان عبااا  كااا  رسااولُ فُاارِ عِ محن فااّل ناَ الاارَّ ا فقالاات قااًر   أمااا ْى ا اان جًر ْر   اهللِ   ، 

ْاحِ عُ دِ   ًَ م أنَّ عُ كِ ( فقال املشركو   هذا ًاَ  يمحِ ًا رمحن ًا رَ  )ل وِ قَ داا  ِ ًدعو ساجِ  ْهاو ًَاو  و عُ دِ داا 
 [.110]اإلسرا    َّمم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ُّ مثىن. فأنكل اهلل  

]ال رقاااااااا    َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ ْقاااااااال تعااااااااىل ك ساااااااور  ال رقاااااااا   
60.] 

ِِ  فُ مَ كو  هااام َسااااملشاااِر  فذاا ال ِ  ْاملعتَ يَّاااااذ ْاألشااااعِ لَاااكِ ة  ْكااالُّ رَ ة    تَااابَ ثاِ ماااا أَ  ى عااان اهللِ َ ااان ناَ َمااا  ، 
ْ ِ  اتِ ْبِ  اهللِ  ن أمسا ِ مِ    ولُ سُ   ل  رَ تَ بَ ثاِ   أْ أَ سِ  ِ ناَ لِ   .فِ اخلمَ  سَ ئِ بِ ف لِ مَ السَّ  سَ ئِ  . 

 :جوه  ن وُ م م  عليه   د  والر  

 ل:و  األَ  هُ ج  الوَ 
ْتعاااىل أثبَاا اهللَ  أ َّ  ْأثبتاَ ْالاِّاا   األمسااا َ  ِساانَ لِ  تَ ساابحان   ذااا يُ  ِ فناَ ، اهلل  ِااا لاا  رسااولُ ذُ  ات 
ْهذا حماََّّ ْرسولُ    اهللُ تَ ِا أثبَ لِ  يٌ  ِ ذا ناَ  عضِ  يُ  ِ أْ ناَ  عن اهللِ    .سولِ ْرَ  هللِ   ٌ  ، 

 اني:الث   هُ ج  الوَ 
  ٍ يِ َشااملخماوقني  ِ   عاضِ ِمان ى َِّ ن تسَ ك املخموقني أْ مَ   اتِ هذه الاِّ  جوَِّ ن ُْ م مِ كَ مِ ًاَ    الأنَّ 

َِ ذَ املشااا اَ  ن تمااك األمسااا ِ ِماا  ْلمِخمااوظِ  ،  ات ختاُّاا  أمسااا  ِْبااساابحانَ  هللِ   ، فاا  َّ ِقاامِ ة  ااني اهلل ْ
ْتعااااىل ذاتااااا ال تُ سااابحانَ  هللِ   . فعِاااا أ َّ  ات ختاُّاااأمساااا  ِْبااا   أمساااا  مَاااْات املخماااوقني فاَ   ذَ بِ ِشااا  

ْاالِشاااااملخمااااوقني ِْباااا   أمسااااا َ بِ ِشاااا ات ال تُ ِْباااا ْاملعااااىن العاااااما  ِ  ا م،  ب وِجااااال ًُ  اك ك االساااام 
مسَّ مِ يِاا حَ مِ   عَ ن سَ  ى اهللُ مسَّ ك احلقيقة، فقد  اكَ االش ِ   حم ُّ يِااا فقاال  مِ عَ  هِ بااَِّ عِ  ى  عضَ يِاا 

مسَّااا[28]الاااذاًرات   َّ مم خم  َّ خك حك جك  ُّ يِااااا، فقاااال  مِ ى آِااار حَ . ًعاااين إساااحاظ، 

ْليس العَ  ،[101]الاافات   مسَّاال احلمِ  ،يممِ كالعَ   يمُ مِ ًعين إمساعيل،    فقاال  ى ن َسايم كااحلميم، 
 حط مض ُّ رياا فقااااال  ِااااامسيعاااااا  َ  هِ باااااَِّ ى  عااااض عِ مسَّاااا، [58  ]النسااااا  َّ  حق  مف خف حف جف ُّ 

اااااا ،[2  ]اإلنسااااااا  َّ خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ااااااْلاااااايس السَّ ال  ،ِيعِيع كالسَّ
مسَّ ريِ اِ كالبَ   ريُ اِ البَ  فِ الرَّ    ِاى ن َسا.  ]احلاج    َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ فقاال   يمِ حِ الارَّ  ْؤ
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ْفاااا رَ باااَِّ عِ  مسااى  عااضَ  [،65  خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّ  فقاااال  يِاااا حِ ه رؤ

 [.128  ]التو ة َّجح مج  حج مث هت مت
ف كاااالرَّ ْلااايس الااارَّ  فْؤ ْكاااذلك َْ يمِ حِ يم كاااالرَّ حِ ال الااارَّ  ،ْؤ َْْبااا اتٍ ِاااا   ِ ن َسااا فَ َبااا،   فَ ، 

 مِ مِ العِ    ِ ف ن سَ ، فوبَ [255]البقر    َّ جغ مع جع مظ حط ُّ ذلك، مثل قول    ريِ ظِ نَ ه  ِ عباَِّ 
 مث هت ُّ ْقاال   [،85]اإلسارا    َّ جل مك لك خك حك جك  ُّ فقال   مِ مِ العِ ه  ِ باََّ ف عِ بَ َْْ 

ْقال  [76  ]ًوسف َّ جح مج حج َْْ [80]القااص   َّ نث مث زث  رث  ُّ ،    بف ن َسا، 
ْقااال  [74]احلااج   َّرب يئ ىئ  نئ  ُّ فقااال    ِ وَّ  ااالقُ   َّىث نث مث زث رث يت ىت ُّ ، 

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ  ُّ   فقاااااال  وَّ القُ ه  ِااااابااااااََّ عِ  ْْبااااافَ  ،[58  ]الاااااذاًرات

ْم   َّنث مث زث  رث يت ىت نت مت زت ْمعمااااومٌ  ،[54]الاااار اهلل  أمسااااا َ  أ َّ  إىل غااااري ذلااااك. 
ْتَ  ات  ختاُّاْبِ  ْأمساا  املخماوقني ختاُّا يا ُ مِ    ْتَ ذُ  ا .  ال ًاَ  يا ُ مِ م   مِ ك االِسا اكِ  ِ ن االِشام ِماكَ ِماهبام، 

هلِل ْ  رٌ ْهااذا ظاااهِ  ،نِيِ وفاَ ْاملوُباا نِيِ ياَ َِّ سَ ُِ ا ااني الاا لِ ِاثُاام التَّ دَ َعااْذلااك لِ  ،ةيَقاااك ك احلقِ  ِ ْاملعااىن االِشاا
 .احلِدُ 

 ث:ال  الث   هُ ج  الوَ 
هلااذا قااال إ ااراهيم أل ياا   ال ًااامُ   ات كِااالٍ الااذي لاايس لاا  ِباا أ َّ   زئ  ُّ   أ  ًعااو  إهلاااا، 

 [.42]مرمي   َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
ْا العِ بَااااعماااااى الااااذًن عَ  َِّّ ْقااااال تعاااااىل ك الاااارَّ    جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ   لَ ِجاااااد

 .[148اف  ]األعر  َّحس

 ع:اب  الر   هُ ج  الوَ 
ْمٌ ا مَ  ات إماا، فالاذي لايس لا  ِباصٌ ِقاذاا ناَ يَ  ِ ْناَ  ،ِاالٌ  ات كَ الاِّ  إثباتَ  أ َّ  ، صٌ قِ ا نااْإماا عاد

 .صِ قِ ه عن الناَّ كَّ ناَ ْاهلل تعاىل مُ 

 س:الخام   هُ ج  الوَ 
ًْالَ  أ َّ  ضُ عمياا  فذاو  اِطاا يالَ لِ رهااا ال ََّ  ات عان ظاهِ الاِّاا تأ ْت اًو  اهللَ  مناا  أ َّ م عناهااا ًماكَ مَ  ل، 
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م َذا ِ ا ال ناَ وه مباعُ دِ  . فعياف نَاوه  أمسائِاعُ دِ ناا أ  نَارَ مَ   أَ عنااه ماع أنَّام مَ َذا ِ نا ك القرآ  مبا ال ناَ بَ ِاطَ 
ْأمَ مَ   م.ا ال ًُ ذَ م رِ  ُّ دَ تَ رنا  ِ مُ أِ فعيف ًَ  ، كمِّ   ر القرآ ِ  ُّ دَ تَ نا  ِ رَ عناه، 

 يِ ِ اااماااع ناَ   ااااهللِ   ِ ئِاااالّلا   ِ ِجااا  عماااى الوَ ْبااا اتِ  ا  اهللِ أمسااا ن إثبااااتِ ِمااا دَّ  ُااا   الن هاااذا أنَّااا ِمااانيَّ بَااافتَ 
 [.11  ]الشورى َّحي جي  يه ىهمه جه ين ُّ شاهبة املخموقني كِا قال تعاىل  مُ 

ْأثبَ ة األشيا ِ مَ    اثاَ  ى عن ن سِ فنَ  ْالبَ ل  السَّا تَ ،   ات ال الاِّا إثبااتَ  عماى أ َّ  فادلَّ  ،اارِع 
ْعماى ُْ شابِ م من  التَّ كَ مِ ًاَ  ْهاذا معاىن قاولِ املشااهبَ  يِ ِ ا ات ماع ناَ الاِّا ثبااتِ إ جاوبِ ي .  ة سُّانَّ الأهال  ة، 

 .يلٍ طِ عِ ّل تاَ  ِ  ً ٌ كِ نِ ْتاَ  ،يلٍ ّل متثِ  ِ  ْااِاعة  إثباتٌ 
َِّ يِّ ى اهلل عمى نباَ ْبمَّ   .ْسمام  بِ حِ   ْبَ ْآلِ  دٍ نا حم

 :األسئ َلة
ْالاِّااف الااذًن أنَعااوائِاار طَ اذُكاا  1  ْا األمسااا   ْا  عَضاا ، اتر ْمااا ُشااذاأْ أنعاار ذم ك تُ بذَ . 

 ؟ ذلك
 ؟ نذامِ   ٍ يِ شَ أيا  ات أْ ْالاِّ  ري األمسا ِ عِ نِ عمى مُ  َُّّ رُ   كيف تاَ 2 
 


